13/13

SOCIALRÅDGIVEREN

Virker
det?
Forskning & viden
om udsatte børn

2014-budgetter koster kommunale jobs
SKAT betaler tvangsopkrævning tilbage
Stem på en socialrådgiver til kommunalvalget
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Forskning viser nye veje
til kvalitet i børnesager
Stabil voksenkontakt er nøgleord i indsatsen over for udsatte børn.
En ny ph.d.-afhandling dokumenterer, at især børn af psykisk syge har brug for en særlig indsats.

Din afhandling har
fokus på, i hvilken
grad de udsatte
børn har stabil
voksenkontakt.
Hvorfor er den
relation vigtig?

Hvis børn har en vedvarende oplevelse af social eksklusion i en tidlig alder, er
der stor risiko for, at de kommer ind i en ond cirkel, der fremmer anti-social adfærd. Der er en tendens til, at de i højere grad bliver kriminelle, får mindre uddannelse og udvikler psykiske sygdomme. Derfor giver det god mening at forske i, hvordan man fremmer udsatte børns stabile relationer til voksne.

Blandt andet at der er mere stabilitet i børnesagerne, end mange måske regner med. Tal for knap 10.000 sager i Aarhus Kommune viser for eksempel, at
kun ganske få procent af § 50-undersøgelserne fører til anbringelser. Man hører ofte, at der går en forebyggende foranstaltning forud for en anbringelse,
men en forebyggende foranstaltning fører altså kun i ganske få tilfælde til en
anbringelse.

Du har analyseret
data fra offentlige
registre. Hvad er du
nået frem til?

Men nogle børn
oplever også ustabile
forløb?

Ja, især børn af psykisk syge forældre oplever en ustabil start på livet med skift
fra det ene omsorgsmiljø til det andet. De har op til dobbelt så stor risiko for at
blive anbragt flere gange som andre anbragte børn. Derfor er der helt åbenlyst
brug for en forstærket indsats over for dem, og man skal være mere sikre på,
at det er det rigtige at gøre, når man hjemsender disse børn fra en anbringelse.

Jeg er blevet overrasket over, hvor mange vigtige detaljer man kan få ud af disse data. Eksemplet med børn af psykisk syge er blot en enkelt illustration af,
hvad man kan bruge dem til. Vi har registerdata helt tilbage fra 1977, og det er
underligt, at de ikke bliver brugt noget mere.

I hvilken grad kan
registerdata bruges
til at forbedre
indsatsen?

Hvad kan det skyldes?

Når jeg har talt med socialrådgivere om mine afhandling, har jeg oplevet megen skepsis. Det skyldes måske, at sagsbehandlerne er trætte af at blive overvåget af udefrakommende, fordi de er vant til, at der mest er fokus på overholdelse af regler og budget. Men der er rigtig megen viden at hente, som kan
være med til at sikre mere kvalitet i indsatsen.

Cand. psych. Mads Bonde Ubbesen er ansat ved Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus
Universitet. Hans ph.d.-afhandling ”The Danish Child Protection System in Light of RegisterBased Research” er tilgængelig på nettet: http://bit.ly/HarjT2
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Line Britt Madsen, byrådskandidat

Hvad virker?

Foto Scanpix

Som nogle af de få i vores
samfund får vi indblik i de
mest udsattes levevilkår.
Derfor er vi også forpligtede
til at fortælle højt om vores
oplevelser, ligesom vi er
forpligtede til at gøre noget
ved det, når vi oplever
socialpolitikkens uretfærdige
konsekvenser.

Metoder, programmer, effektmåling og
forskning i udsatte børn florerer i debatten.
Vi ser nærmere på begreberne.

16

for SF i Esbjerg Kommune

4
Mig og mit arbejde
René Nielsen arbejder med
Critical Time Intervention
(CTI) og har kontor på herberget Kollegiet Gl. Køge
Landevej, hvor han drømmer om at blive.

Foto Kristian Sønderstrup-Granquist
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Socialrådgivere vil i byråd: Udsatte borgere
og arbejdsmiljø skal på dagsordenen

Når det er tid til at stemme ved kommunalvalget 19. november, vil det i en lang
række kommuner være muligt at sætte
sit kryds ved en fagfælle.
En af dem er 28-årige Line Britt
Madsen, byrådskandidat for SF i Esbjerg Kommune. Hun føler sig forpligtet til at forsøge at gøre noget ved de
forhold, hun oplever som socialrådgiver.
- Som nogle af de få i vores samfund,
får vi indblik i de mest udsattes levevilkår. Derfor er vi også forpligtede til
at fortælle højt om vores oplevelser, ligesom vi er forpligtede til at gøre noget ved det, når vi oplever socialpolitikkens uretfærdige konsekvenser.
Henrik Appel Esbensen, som siden

”Jeg gik ind i politik for
at gøre en forskel, fordi
jeg ville være med til at
påvirke de beslutninger, vi socialrådgiverne
skal føre ud i livet.
Henrik Appel Esbensen,
socialrådgiver og medlem af Københavns Borgerrepræsentation
for Socialdemokraterne

2009 har siddet i Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokraterne,
nævner også rollen som socialrådgiver
som en drivkraft bag indtoget i lokalpolitik.
- Jeg gik ind i politik for at gøre en
forskel, fordi jeg ville være med til at
påvirke de beslutninger, vi socialrådgiverne skal føre ud i livet.

Fokus på socialrådgivernes forhold
Maria Lunddahl Kørschen, der stiller
op for Venstre i Haderslev, nævner direkte socialrådgivernes arbejdsforhold
som en af sine mærkesager.
- Hvis jeg tager udgangspunkt i mit
eget felt, kan jeg se, hvordan ﬂere og
ﬂere brænder ud, grundet blandt andet
den store arbejdsbelastning. Taberne i
det her bliver de socialt udsatte familier
og børnene især.
Flere kandidater nævner ønsket
om at få indﬂydelse på de politiske beslutninger, som styrer både socialrådgivernes arbejdsforhold og de udsatte
borgeres muligheder. En af dem er socialdemokraten Jacob Weissschädel fra
Aarhus.
- Alt for mange beslutninger virker ikke i praksis og giver i bedste fald
mest mening for embedsværket. Jeg
har erfaring fra specialområdet børn og
unge, hvor jeg oplever, at rammerne er
utilstrækkelige og både fordyrer og forringer indsatsen.
Også Jonna Buch Andersen, kandidat
for Radikale Venstre i Varde, ønsker at
tage politisk hånd om de problematiske

Her kan du stemme på socialrådgivere
Dansk Socialrådgiverforening præsenterer på sin hjemmeside en række af de socialrådgivere, som stiller op til
kommunalvalget. Se i hvilke kommuner, der er socialrådgivere opstillet og mød kandidaterne på socialrdg.dk/valg
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tendenser, hun møder via sit
arbejde.
- Det gælder blandt andet
det stigende antal unge med
psykiske problemer. Der er
personer, som på grund af
lang udredningstid falder for
sygedagpengegrænsen, og
deres økonomiske situation
stresser og blokerer i værste
fald for behandlingen.

Indsats har givet resultater
En række socialrådgivere er
allerede repræsenteret i deres lokale byråd, heriblandt
SF’eren Elin Sonne fra Silkeborg, formand for kommunens socialudvalg. Blandt
hendes mærkesager er, at viden og faglighed skal udvikle socialområdet.
- Det skal ikke være tilfældigt, hvilke metoder og
redskaber vi bruger, og medarbejderne skal være godt
uddannet til at møde borgere med ofte multikomplekse
problemstillinger.
Susanne Munkholm Hammelboe, der blev valgt ind
for SF i Favrskov ved seneste kommunalvalg, er blandt
de, som har set meget synlige resultater af den politiske
indsats.
- Jeg kæmpede for at indføre forebyggende social indsats på skoler og daginstitutioner med socialrådgivere
ansat. Det er lykkedes, først
som forsøg ved budgetforhandlingerne sidste år, og
ved dette års budgetforhandlinger er det besluttet at rulle ordningen ud på alle skoler i kommunen på grund af
den store succes. S
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”Miljøterapi i gruppe
og organisation” af
Lars Rasborg,
Akademisk Forlag,
280 sider, 269 kroner.

”Et arbejdsliv i acceleration - Tiden og det
grænseløse arbejde”
af Helle Holt, Helge
Hvid, Annette Kamp og
Henrik Lund, Roskilde
Universitetsforlag,

Positive grupper
Anbragte børn og unges
konflikter med hinanden
kan hindre en positiv udvikling. Men gruppen kan
også med behandlingsplanlægning, forældrearbejde, supervision og
samarbejde udvikles til at
blive en hjælp i den enkeltes udvikling. Bogen præsenterer med mange eksempler tankegange og
praksisformer, som udfordrer sædvaner på de pædagogiske, sociale og psykologiske områder.

Arbejde og fritid
En ny arbejdsmoral betyder, at vi forholder os til
arbejdet på nye måder, så
det flyder sammen med livet i sin helhed. Bogen undersøger tid og acceleration i det moderne samfund
og beskriver, hvordan arbejdslivet påvirkes, og
hvordan det grænseløse arbejde gør os fattige
på tid. Og så giver den bud
på, hvordan vi kan skabe arbejdslivskvalitet gennem formning af arbejdspladsens tidsmiljø.

156 sider, 172 kroner.

”Evidens og systematiske reviews – en introduktion” af Carl Gustav
Johannsen og Niels Ole

Evidensbaseret viden
Systematiske reviews er
centrale, når den videnskabelige evidens for virkningen af indsatser skal
dokumenteres. Bogen
gennemgår evidensproduktionen fra A-Z og kan
bidrage til at ruste medarbejdere, ledelse og borgere til arbejdet med evidensbaseret viden og til
at kvalificere debatten om
indsatsers virkning eller
mangel på samme.

Pors (red.),
Samfundslitteratur,
151 sider, 179 kroner.

6

SOCIALRÅDGIVEREN 13 2013

Åben rådgivning til voldsramte børn
25. november åbner ”Basen” i København. Basen er et anonymt rådgivningstilbud til
børn og unge, som lever i voldsrelationer – og er det første af sin art i Danmark.
Her kan de af blandt andre socialrådgivere få støtte til at komme videre med de
problemer, de henvender sig om, for eksempel at samle mod og tillid til at turde henvende sig til en offentlig myndighed om deres situation.
- Vores erfaring efter ti år med brevkasse- og chatrådgivning er, at børn og unge
har et stort behov for at kunne henvende sig personligt et sted og tale med en voksen
face to face. Det behov opfylder vi ved at åbne et hus, hvor de kan komme, siger Susanne Dal Gravesen, direktør i Basen.
Bag Basen står foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier, som alene i 2010
besvarede over 2.200 breve fra børn og unge i voldsrelationer. Basen tilbyder også telefon- og sms-rådgivning og holder desuden temadage på ungdomsuddannelser og
folkeskoler.
Læs mere på familievold.dk

Flere klagesager

De gule giver op

Handicaporganisationerne kæmper for at
give råd og vejledning til et stigende antal
frustrerede medlemmer, der ikke får den
nødvendige hjælp fra kommunerne. Det oplyser Danske Handicaporganisationer. Direktør Mogens Wiederholt i Spastikerforeningen fortæller, at foreningen har ansat
to socialrådgivere, der kun beskæftiger sig
med behandling af klagehenvendelser fra
medlemmerne. Han mener, at udviklingen
er en konsekvens af de seneste års nedskæringer i det kommunale serviceniveau.

De såkaldte gule fagforeninger som Krifa, Det Faglige Hus og Business Danmark
anker sjældent tabte byretssager om arbejdsgiveres erstatningsansvar for arbejdsskader. Advokat med speciale i
arbejdsskadesager Martin Haug har udarbejdet en ankestatistik for fagforbundet 3F og fortæller til Avisen.dk, at de
traditionelle fagforbund er overrepræsenteret i den type sager ved de højere
retsinstanser. De gule fagforeninger ser
man ifølge Martin Haug ikke meget til.

DANMARK KORT
Aarhus Kommune
Helsingør Kommune
Et forsøg med tilskud til fri- Borgere udenfor arbejdsmarkedet skal hjælpe med at drive en
tidsaktiviteter til børn fra fa- gårdbutik og en skovcafe i et nyt partnerskab med Naturstymilier med lav indkomst ud- relsen og et naturcenter.
løber ved årsskiftet. 1.200
Københavns
ventes at bruge det i år.
Kommune
Randers Kommune
En babysimulator kan nu hjælEn stemmebus skal
pe sårbare unge og udviklingsfå socialt udsatte til
hæmmede, der er i tvivl, om
stemmeurnerne ved
de er klar til forældrerollen.
kommunalvalget.
Nordfyn og Kerteminde
Bussen er indrettet
University College Lillebælt
med stemmebokse
undersøge, hvordan anbragte
og informationsmabørn får en bedre skolegang og
teriale.
dermed et bedre liv.
Guldborgsund Kommune
Frederiksberg
Børn- og ungechefen er afBallerup Kommune
Kommune
skediget i forbindelse med en Et nyt team af udgående socialrådEt nyt ungecenter, der
budgetoverskridelse på knapt giverne skal gribe sagerne i opløbet samler vejledning, job34 millioner kroner på familie- på skoler og institutioner og sparre samtaler og ydelser, er
området.
med lærere og pædagoger.
åbnet for 15-30-årige.
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nye kommunale børnehuse

Odense, Næstved, Aalborg, Aarhus og Københavns Kommuner åbnede 1. oktober hver især et såkaldt Børnehus. Husene er målrettet
børn og unge, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb og skal sikre, at de her møder en nænsom, tværfaglig indsats af
høj faglig kvalitet. Kommune, politi og sygehus samler så vidt muligt
deres indsats her, og barnet kan blandt andet blive videoafhørt og få
krisestøtte.
Kommunerne er forpligtet til at bruge børnehusene i overgrebssager og som led i den børnefaglige undersøgelse, hvis der er viden
eller mistanke om overgreb, og når politi eller sygehusvæsen er involveret i sagen. Børnehusenes personale, som blandt andet tæller
socialrådgivere, er særligt kvalificeret til at varetage disse sager.
Børnehusene er en del af satspuljeaftalen for 2013 gennem den
såkaldte Overgrebspakke.
Kilde: Socialstyrelsen

DS I PRESSEN
”Erfaringer med
forældrepålæg viser,
at det kan diskuteres,
om forældrepålæg er
et brugbart redskab. Vi
skal i stedet banke på
hos familierne tidligere
og insistere på, at aftaler
bliver overholdt, og
samtidig blive ved med
at være til stede. Det er
barnet, vi prøver at gøre
noget bedre for, og der
skal en helt anden indsats
til for at sikre, at barnet
får det bedre”
Majbrit Berlau, formand i Dansk Socialrådgiverforening, 14. oktober i BT

DET SKREV
VI FOR 30
ÅR SIDEN
I Socialrådgiveren 13/1983:
- Da Mødrehjælpen blev nedlagt i 1976, var det efter
min mening et fejlgreb. Det skete med den begrundelse, at institutionen var overflødig, fordi kvinderne
var nået så langt i ligestillingsprocessen. En begrundelse, som jo
kunne afvises
med tørre tal
og undersøgelser. Men det
nyttede ikke. I
dag - syv år efter – er kvindernes situation yderligere
forværret, sagde socialrådgiver Hanne
Reintoft om
den nye private organisation ’Mødrehjælpen af 1983’.

4.400
ledige har i år
mistet deres
dagpenge og får
ingen offentlig
hjælp, viser tal
fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

”Almindelige
mennesker kan
ikke sætte sig
ind i de komplekse sager.
Arbejdet som
socialrådgiver
kan virke som
tveægget sværd
– en balancegang mellem
regler og etik
og moral. Det er
ikke det letteste
job.
Socialrådgiver Jon Gislason på facebook.
com/dansksocialraadgiverforening i debat
om de svære dilemmaer i socialrådgiverjobbet.
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Tine Bryld Prisen. Flora Ghosh får pris for sin
indsats for prostituerede og udsatte kvinder
Socialrådgiver Flora Ghosh har vundet Tine
Bryld Prisen for sit arbejde som leder
af centeret LivaRehab, der behandler
og hjælper prostituerede, seksuelt misbrugte og andre udsatte kvinder. Hun
glæder sig over prisen og over, at der
nu bliver sat fokus på mennesker med
prostitutionsskader.
- Det her betyder utroligt meget
både personligt og fagligt. Tine Bryld
har været en stor inspiration for mig,
og hendes stemme fra radioen var medvirkende til, at jeg uddannede mig som
socialrådgiver. Samtidig er prisen en
enorm anerkendelse og en stor cadeau
til den måde, LivaRehab udfører socialt
arbejde, hvor vi kæmper for at skabe
relationer og støtte det enkelte menneske, siger prisvinderen.
Prisen er blevet til i et samarbejde
mellem Foreningen for Tine Bryld Prisen, Plan B, DR-Tværs og Trygfonden.

Med prisen følger 50.000
kroner til Flora Ghosh,
mens LivaRehab får 500.000
kroner til et forebyggelsesprojekt til unge.
- Langt de ﬂeste af de
kvinder, som kommer til
LivaRehab, har ikke haft en
normal opvækst og har været anbragt op til ﬂere gange. Prisen giver os mulighed
for at sætte gang i et udviklingsprojekt for socialrådgivere, pædagoger, lærere og
familieplejeforeninger og andre fagfolk, så de kan støtte
op om de unge kvinder.

Kæmper for relationerne
Til prisoverrækkelsen blev
Flora Ghosh beskrevet som
en engageret og socialt in-

digneret ildsjæl, og hun er da heller ikke sen til at
påpege, hvor hun synes rammerne for socialrådgivernes arbejde kan forbedres.
- Politikerne bruger utroligt mange kræfter på
at opﬁnde den dybe tallerken med top-down-metoder igen og igen. Men de glemmer at give plads
til at styrke de mellemmenneskelige relationer,
som er så vigtige i socialt arbejde. Kommunerne har rigtig mange gode socialarbejdere, men de
skal have mulighed for at lave det gode sociale arbejde. S

Tine Bryld prisen
uddelt for første gang
Trine Bryld Prisen, som blev uddelt første gang i oktober i år,
gives til en person eller organisation, der har markeret sig
med en særlig indsats for socialt udsatte. Med prisen følger
50.000 kroner til prisvinderen, mens der kan uddeles op til
500.000 kroner til at forankre og udvikle den indsats, som
har begrundet prisen.

Knud Eschen vinder integrationspris
Familiebehandler Knud Eschen fra Afdelingen for traume- og torturoverlevere
i Region Syddanmark vandt 7. oktober
Socialministeriets Integrationspris som
Årets medarbejder, blandt andet på
baggrund af hans utraditionelle måder
at arbejde med udsatte familier på.
- Det er fantastisk at se, hvordan en
ildsjæl som Knud Eschen kan gøre en
forskel for nogle af de mest udsatte i
Danmark. Han formår at skabe håb og

motivere familierne til at se lysere på
fremtiden. Det er overordentlig vigtigt,
at der er personer som Knud, der sikrer, at sådanne familier får det frirum,
som de i den grad behøver, siger social-,
børne- og integrationsminister Annette
Vilhelmsen.

Naturen som en helende kraft
En af de ukonventionelle metoder,
Knud Eschen benytter sig af, er at ind-

Udover prisen som Årets medarbejder
uddelte Socialministeriet disse fire priser:
seXgfalWTaf^XYbe¤_WXe
seXgfYe\i\__\ZXYbeXa\aZ
seXgf^b``haX
seXgfTeUX]Wfc_TWf
Foreningen Nydansker og John Ø. Pedersen fik en særpris som anerkendelse af deres arbejde med
at få nydanskere ud på arbejdsmarkedet.
8
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drage naturen, så familierne ved hjælp
af positive oplevelser kan få styr på deres ofte kaotiske tanker.
- Jeg samarbejder med en naturvejleder fra Red Barnet, og vores udgangspunkt er at bruge naturen som en
”helende kraft.” I naturen kan en far og
søn stå og ﬁske sammen, noget som de
måske ikke har gjort i rigtig mange år.
Det er en af de ting, naturen kan: Skabe ro.
Knud Eschen er glad for, at der er
kommet mere fokus på lige nøjagtig
den målgruppe, han arbejder med, og
da prisen som ”Årets medarbejder”
blev overrakt, blev den modtaget med
et bredt smil og stor tilfredshed.
- Det betyder da, at nogle har fået øje
på den måde, vi arbejder på, og forhåbentligt kan det brede sig i fremtiden.
Prisen er en anerkendelse af, at det, vi
har gjort, har været rigtigt, og det vil vi
uden tvivl arbejde videre med. S

Flere kommuner sparer stillinger væk.
Odense nedlægger 11 socialrådgiverjobs,
mens Aalborg opruster

De kommunale budgetter for
2014 er ved at falde på
plads, og i en række kommuner er der udsigt til, at nedskæringerne og afskedigelserne fortsætter.
I Odense Kommune skal
der ifølge budgetforliget
spares 135 millioner kroner næste år. Besparelserne
giver udsigt til, at der skal
nedlægges 11 socialrådgiverstillinger alene i kommunens
Børn- og Ungeforvaltning.
Nogle af de pågældende stillinger er dog allerede ubesatte, fortæller Berit Wolf,
fællestillidsrepræsentant for
socialrådgiverne i Odense
Kommune.
- Der skal også nedlægges omkring 70 lærerstillinger og en række dagplejer
i kommunen, og i den kontekst ser vi ud til at komme forholdsvist heldigt ud
af det. Men der skal nok
også spares i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen,

så det er for tidligt at sige præcis hvor
hårdt, kommunens socialrådgivere vil
blive ramt.
Der er udsigt til besparelser i en
række kommuner, og i en rundspørge
foretaget af Epinion blandt 54 borgmestre, forventer mere end hver tredje, at
antallet af ansatte i deres kommune vil
falde næste år. Kun seks procent tror,
antallet stiger. Undersøgelsen siger dog
ikke noget om, hvilke typer kommunale
stillinger, der skal nedlægges.

Pres på Aarhus og København
Aarhus Kommunes budget for 2014 bærer præg af, at det er valgår, vurderer
fællestillidsrepræsentant for kommunens socialrådgivere, Trine Quist.
- Vi har været igennem tre hårde år
med store besparelser. Så det er ﬁnt, at
der bliver givet lidt til nogle indsatser.
Men det er bare ikke nok til, at det virkelig kan rykke noget.
Trine Quist bekymrer sig over, at de
aarhusianske kommunalpolitikere fortsat fokuserer på eﬀektiviseringer.
- Der kører fortsat en håbløs diskussion om varme og kolde hænder. Vi forsøger at forklare, at vi som socialråd-

”Der kører fortsat en håbløs diskussion om varme
og kolde hænder. Vi forsøger at forklare, at vi som
socialrådgivere er direkte involveret i indsatsen for
en række borgere og derfor er varme hænder,
men budskabet er svært at få igennem til politikerne.
Trine Quist, fælledstillidsrepræsentant i Aarhus

givere er direkte involveret i indsatsen
for en række borgere, og derfor er varme hænder, men budskabet er svært at
få igennem til politikerne.
Københavns Kommunes Socialforvaltning har på trods af et større sparekrav igen undgået besparelser på typiske socialrådgiverområder, fortæller
fællestillidsrepræsentant Rasmus Hangaard Balslev.
- Vi forventer ingen afskedigelser,
hvilket er mægtig positivt i disse tider. Omvendt er der ikke levnet meget
plads til investeringer, så alt i alt må
budgettet betegnes som en nulløsning.
Kommunens politikere har for tredje
år i træk skrevet tillid ind i budgetteksten som noget, forvaltningerne forpligtes til at arbejde med i organisationen,
hvilket Rasmus Hangaard Balslev lægger stor vægt på.
- Der følger ikke penge med, men
det er et enormt vigtigt signal, at man
vil stole mere på medarbejdernes faglighed og på decentrale løsninger.

Aalborg investerer
Aalborg Kommune opruster på børneog ungeområdet med en investering på
10 millioner i budgettet for 2014. Pengene går blandt andet til gadeplansmedarbejdere, indsatser for fritidsjob
til udsatte unge, samt forældrekurser,
der skal sikre tidlig, tværfaglig indsats.
Investeringen kommer efter at kommunen sparede godt 128 millioner på budgettet for 2013.
- Kommunens investeringer giver
mulighed for at lave en ekstra indsats
målrettet de områder, hvor der er mange udsatte og sårbare børn og unge,
som har behov for en helt speciel indsats. For eksempel kan vi med socialrådgivere på gadeplan i de belastede områder nå ﬂere børn og unge med
brug for støtte, fortæller Claus Teisen,
fællestillidsrepræsentant i Aalborg
Kommune. S

TEKST JESPER NØRBY
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“

mig og mit arbejde

Jeg lader op ved at kigge på lovgivning og læse
andre jobrelaterede ting. Det får mig til at føle
mig mere velforberedt på mine arbejdsopgaver.

10

34-årige René Nielsen er socialrådgiver i
Københavns Kommunes hjemløseenhed,
hvor han arbejder med Critical Time Intervention (CTI). Han har kontor på herberget Kollegiet Gl. Køge Landevej, som er
drevet af Missionen blandt Hjemløse, og
drømmer om at blive der.

JEG ER FORTRØSTNINGSFULD i forhold til at få ﬂere hjemløse og andre udsatte mennesker til at
stemme ved kommunal- og regionsvalget 19. november. Ved folketingsvalget i 2011 lavede jeg min
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egen valgbus og satte plakater op
på herberget, men nu er der ﬂere initiativer, blandt andet Stemmer på Kanten med Lisbeth Zornig
Andersen. De hjemløses landsorganisation SAND har også sat tiltag i værk for at få ﬂere til stemmeurnerne. Jeg ved, at Københavns
Kommune sætter en valgboks op
på det herberg, hvor jeg arbejder,
så jeg er ikke selv så inddraget denne gang.
JEG GJORDE SENEST EN FORSKEL som
socialrådgiver, da jeg i samråd med
en borger vandt en sag ved Landsskatteretten om indregnet rest-

skat (se artikel side 12). Det er min
vurdering, at den får betydning for
1.500-2.000 andre borgere. SKAT
afviste sagen, indtil jeg fandt en paragraf, der siger, at man kan blive
velfærdstruet, hvis ens rådighedsbeløb er for småt. Hvis rådighedsbeløbet bliver forsvindende lille,
har det indﬂydelse på andre ting
som misbrugsbehandling eller almindelige samfundsaktiviteter, fordi der ikke er penge til eksempelvis
transport.
JEG LADER OP med venner og familie
og ved at spille badminton. Det kan
lyde mærkeligt, men jeg lader også

TEKST KRISTOFFER SØNDERGAARD MADSEN FOTO KRISTIAN SØNDERSTRUP-GRANQUIST

Kontanthjælpsreformen –
visitation til nye målgrupper
Kontanthjælpsreformen træder i kraft 1. januar 2014. Den 1.
oktober 2013 begyndte kommunerne at revisitere de nuværende kontanthjælpsmodtagere til de nye målgrupper,
som ifølge beskæftigelsesindsatslovens § 2 nr. 2 og 3 er en
af følgende:
]Modtagere af kontanthjælp, som er jobparate (§ 2 nr. 2)
]Modtagere af kontanthjælp, som er aktivitetsparate (§ 2 nr. 3)
]Modtagere af uddannelseshjælp, som er uddannelsesparate
(§ 2 nr. 12)
]Modtagere af uddannelseshjælp, som er aktivitetsparate
(§ 2 nr. 13)

op ved at kigge på lovgivning og læse
andre jobrelaterede ting. Det får mig til
at føle mig mere velforberedt på mine
arbejdsopgaver.

Fremover kan personer over 30 år samt personer under 30
år med en erhvervskompetencegivende uddannelse modtage
kontanthjælp. Personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse får uddannelseshjælp. Såvel modtagere af kontant- som uddannelseshjælp skal visiteres som henholdsvis job- og uddannelsesparate eller aktivitetsparate.
En person visiteres som jobparat kontanthjælpsmodtager,
hvis vedkommende vurderes at kunne påtage sig ordinært arbejde og blive selvforsørgende inden for tre måneder. I modsat fald visiteres den pågældende som aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager. Tilsvarende visiteres en person som
uddannelsesparat modtager af uddannelseshjælp, hvis personen vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for cirka et år og gennemføre denne på ordinære vilkår. I modsat
fald visiteres pågældende som aktivitetsparat modtager af uddannelseshjælp.
Kontanthjælp modtages på voksensats eller ungesats og
uddannelseshjælp på et niveau svarende til SU. Hertil kan aktivitetsparate modtagere af kontant- og uddannelseshjælp oppebære et aktivitetstillæg.
Selve visitationen til de nye målgrupper betragtes ikke som
en afgørelse i juridisk forstand. Der vil derimod være tale om
en juridisk afgørelse, når der på baggrund af visitationen træffes afgørelse om, hvilken ydelse personen skal modtage og
med hvilken sats. I sidstnævnte tilfælde skal der derfor både
partshøres og gives klagevejledning, ligesom visitationen vil
indgå som et element i forbindelse med behandlingen af en
eventuel efterfølgende klagesag.
Af Jannie Dyring, cand.jur., ph.d. og mediator (MMCR), juridisk rådgivning-,
konsulent- og kursusvirksomhed samt deltidsansat advokatfuldmægtig.
Læs mere om kontanthjælpsreformen og visitation
på www.ft.dk og www.ams.dk

jura

MINE BORGERE OPTAGER MIG altid særligt, og jeg prioriterer at bruge tid hos
dem uden et egentligt pædagogisk eller socialfagligt formål for at udbygge relationen. I øjeblikket er jeg i gang
med at tilknytte frivillige besøgsvenner
til mine borgere. Jeg er også optaget af,
hvor jeg skal være forankret i fremtiden - om jeg får lov til at blive på herberget, eller om jeg skal sidde centralt
i kommunalt regi. Jeg drømmer om, at
jeg får lov til at blive, hvor jeg er. S

JURASPALTEN SKRIVES
PÅ SKIFT AF JURISTERNE
KAREN ELMEGAARD,
JANNIE DYRING
IDAMARIE LETH SVENDSEN
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Returløb. Klage fra socialrådgiver sikrer, at
SKAT vil stoppe tvangsindkrævning af restskat hos borgere i økonomisk nød.

Snart vil det atter blive muligt for folk i økonomisk nød
at få henstand med indregnet restskat. SKAT ændrer
deres praksis efter en kendelse i Landsskatteretten,
der underkender den nuværende og stærkt kritiserede
praksis.
Siden januar 2013 har
SKAT tvangsindkrævet
skattegæld hos kontanthjælpsmodtagere og andre
økonomisk trængte uden at
skele til, hvor lidt de derefter havde at leve for. Det har
betydet borgere, der har siddet tilbage med rådighedsbeløb under 1.000 kroner med
deraf følgende risiko for
hjemløshed og udstødelse.
Skatteministeriet indførte den nye praksis, fordi
man ikke mente, det var lovligt at give disse mennesker
henstand trods deres trængte økonomi.

Retten underkender SKAT
I september afsagde Landsskatteretten kendelse om, at
det ikke passer - der er faktisk hjemmel i Kildeskattelovens § 73 D til at give borgerne henstand.
Det skete efter, at socialrådgiver René Nielsen fra
Missionen blandt Hjemløse på vegne af en borger klagede over skattepraksissen.
Borgeren havde i perioder
kun lidt over 1.000 kroner
om måneden til rådighed til
mad, tøj og alle uforudsete udgifter efter tvangsopkrævningen. Landsskatteretten hastebehandlede sagen
og nåede frem til, at SKATs
12
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praksis ikke havde bund i loven, og at retten anså
borgeren for velfærdstruet. Landsskatterettens afgørelse (j. nr. 13-0198749) vil danne præcedens for
borgere med lignende økonomiske og sociale udfordringer.

SKAT giver penge tilbage
SKAT har fornylig meddelt, at de ikke anker kendelsen. Det betyder, at de cirka 1.400 økonomisk
trængte personer, der allerede i år har søgt om
henstand uden at få det, nu får henstand. Samtidig får de penge tilbage for det, SKAT hidtil i 2013
har indkrævet. Midt i oktober har SKAT sendt en
ny forskudsopgørelse på papir til de berørte - og
deres nye skatteforhold bliver automatisk meddelt den myndighed, der udbetaler deres sociale ydelse. Man sætter deres fradrag op, så de får
mere udbetalt af for eksempel kontanthjælpen. I
nogle tilfælde vil det – selv om borgeren får hele
kontanthjælpen uden træk - ikke være nok, og så
kommer der også et beløb ind på borgerens Nemkonto. Og SKAT lover, at der ikke vil ske modregning af anden gæld, for eksempel togbøder.

Skal søge inden 2014
Der ﬁndes dog også en gruppe borgere på overførselsindkomst, som i år ikke har haft ressourcer til at søge om henstand, men de kan stadig nå
det. De skal selv tage initiativ til at henvende sig
til SKAT (se boks) – eventuelt med hjælp fra deres
sagsbehandler.
Ifølge skriftlig oplysning fra SKAT vil henstandsmuligheden gælde borgere, “som SKAT
ikke kan indgå betalingsordninger med eller ikke
kan foretage lønindeholdelse hos. Som udgangspunkt personer, der tjener under 105.900 kr. for
ikke-forsørgere og 132.059 kr. for forsørgere”.

Ifølge SKATs pressetjeneste vil man bruge den såkaldte tabeltræksgrænse,
som er sat efter kontanthjælpen. Borgere, der tjener
mere end det, kan dog også
opnå henstand, for eksempel hvis de kan dokumentere
meget høje medicinudgifter.

Må ikke ses som formue
I Missionen blandt Hjemløse er de oprigtigt glade for,
at SKAT nu giver henstand
til de 1.400, som allerede har
rettet henvendelse, men det
rejser også spørgsmålet: Vil
de ekstra penge, som nogle kontanthjælpsmodtagere
får på deres Nemkonto, blive
betragtet som ”formue” og
blive modregnet i borgernes
ledighedsydelse?
- De mennesker har jo
gennem 2013 været ude at
låne penge for at klare sig
igennem. Så i Missionen
blandt Hjemløse arbejder vi
på, at tilbagebetalingen ikke
bliver betragtet som formue. Vi går dog også ud fra,
at de ﬂeste har gæld til familie, venner og for eksempel
DONG, så derfor vil “formuen” nok hurtigt blive tømt,
siger socialrådgiver René
Nielsen. S

Søg henstand inden nytår
Vil man søge SKAT om henstand i betalingen af restgæld, skal det ske inden den 31. december i år.
SKAT oplyser, at man skal kontakte dem på telefon 7222 1818.
Læs mere om ordningen på Missionen blandt Hjemløses hjemmeside hjemlos.dk.

TEKST TINE SEJBÆK

BLIV DEN BEDSTE
RÅDGIVER FOR EN BORGER
MED PSYKISK SYGDOM
– OG GØR DIN HVERDAG
LIDT NEMMERE
Tag en uddannelse eller deltag
i faglige arrangementer.
Og få de rigtige redskaber til
rådgivningssamtalen.
Læs mere og tilmeld dig på
www.psykiatrifonden.dk

PSYKIATRIVEJLEDER
UDDANNELSE
(start september)
Få ny viden og bliv bedre til at rådgive
psykisk sårbare mennesker. Og lær
at passe på dig selv i et arbejde, der
kan være udfordrende.
STRESSVEJLEDERUDDANNELSE
(start september)
Lær, hvordan du hjælper din organisation, din ledelse og dine kolleger
med at håndtere stress.
A
DDANNELSE
(start oktober)
Få konkrete redskaber og indsigt, der
kan hjælpe og støtte dig i dit arbejde
med mennesker med ADHD.

KONFLIKTHÅNDTERING I
RÅDGIVERSAMTALEN
(16. september)
Bliv bedre til at forebygge og tackle
konﬂikter i rådgiversamtalen.
COACHING I RÅDGIVER
SAMTALEN
(29. oktober)
Lær at bruge redskaber fra coaching
i rådgivningen, så borgeren ﬁnder og
fastholder motivationen.
KOGNITIVE FORSTYRRELSER
EFTER STRESS, ANGST OG
DEPRESSION
(18. november)
Bliv bedre til at rådgive mennesker
med kognitive forstyrrelser.
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Tid og vidensdeling kan styrke barnets tarv.
Det var DS’ budskab på Christiansborgkonference om forholdene for anbragte børn

Dokumentarfilmen ”Blodets Bånd,” hvor
en alkoholiseret far får tvangsfjernet
ﬁre børn, udgjorde baggrundskulissen
for en konference på Christiansborg
den 7. oktober. Et af børnene, 21-årige Michelle, fortæller, hvordan hun
blev anbragt uden at blive hørt. Omdrejningspunktet på konferencen var:
Hvordan kan vi gøre det endnu bedre?

og Familier i Dansk Socialrådgiverforening, gav sin analyse af udfordringerne på området:
- Det bliver af mange grunde nogle få meget ulykkelige sager, der rammer medierne, og som tegner billedet
af kommunernes arbejde. Men hver
dag gør vi socialrådgivere faktisk en
ihærdig indsats for at forebygge, at

“

Et lavere sagstal er en forudsætning for, at der kan
komme mere kvalitet i arbejdet. En læge på stuegang
med alt for mange patienter vil også overse noget.
Helle Nøhr-Korsholm, socialrådgiver og formand for børnefaggruppen Børn, Unge og Familier i
Dansk Socialrådgiverforening

Social- børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF) understregede, at det er nødvendigt med en
tidlig, tværgående indsats og målrettet forebyggelse. Hun skitserede de
seneste lovinitiativer på området og
fremhævede, at overgrebspakken, som
trådte i kraft 1. oktober, indebærer, at
alle kommuner skal reagere på en underretning inden for 24 timer. Og hun
opfordrede fagfolk til at lave de nødvendige underretninger:
- Jeg vil gerne have, at fagfolk reagerer. Derfor starter vi en underretningskampagne, og vi etablerer en national underretningsstatistik, som
også skal vise, hvordan der bliver
handlet på underretningerne. For hvis
vi for alvor skal løfte indsatsen, skal
vi ikke bare se på, om vi reagerer, men
også på hvordan vi reagerer, sagde ministeren.

Travlhed præger indsats
Socialrådgiver Helle Nøhr Korsholm,
formand for faggruppen Børn, Unge

problemerne opstår, for at iværksætte støttende foranstaltninger – og når
problemerne så opstår, gør vi en indsats for at forebygge, at de udvikler
sig. Vores mål er at styrke børns, unges og familiers trivsel – og vi har mange forløb, hvor det lykkes.
Hvordan kan det så gøres endnu
bedre? Helle Nøhr Korsholm havde ﬂere bud:
- For det første må diskussionen om
sagstal ikke dø. Et lavere sagstal er en
forudsætning for, at der kan komme
mere kvalitet i arbejdet. En læge på
stuegang med alt for mange patienter
vil også overse noget.
- Kvaliteten kan også højnes ved at
give bedre tid til faglig sparring og ved
at sikre kompetent socialfaglig ledelse og faglig udvikling i form af kurser
samt efter-og videreuddannelse.
- Vi skal også have tid til en tværsektoriel og tværprofessionel koordinering. Det er tit af meget stor betydning, men vi når det kun alt for lidt
– og så er forældrene eller de unge selv

nødt til at gå fra den ene til den anden for at samle trådene, konstaterede
Helle Nøhr Korsholm.

Spareiver tilsidesætter faglighed
Kommunernes kraftige fokus på økonomi gør ifølge Helle Nøhr Korsholm
ikke socialrådgivernes arbejdsbetingelser lettere:
- Vi må erkende, at kommunernes
spareiver løbende giver os eksempler
på, at faglige vurderinger tilsidesættes, og at beslutninger tages med øjnene stift rettet mod bundlinjen.
Også Dansk Socialrådgiverforenings
næstformand, Niels Christian Barkholt, påpegede, at kommunerne i høj
grad mangler ressourcer.
- Det er problematisk, at ﬁre ud af
10 socialrådgivere oplever, at de skal
ﬁnde en billigere løsning, når de kommer med et forslag om, hvordan et udsat barn skal have hjælp, sagde han på
konferencen og understregede, at det
ikke kun handler om mangel på ressourcer.
- Som fagpersoner skal vi i højere
grad opsøge viden og bruge den viden,
vi har, endnu bedre. Vi skal dygtiggøre
os i at dele de gode eksempler mellem
socialrådgiverne og mellem kommunerne - styrke fokus på vidensdeling
og vidensbasering.

Folketinget kan sætte loft over sagstal
Som afslutning på konferencen deltog
socialordførerne fra de ﬂeste af partierne i en paneldebat. Enhedslistens socialordfører Pernille Skipper sagde:
- Det kunne være smukt, hvis vi lavede loft over antallet af sager. Der
skal være tid til at tage hånd om den
enkelte familie. Det loft kan vi sætte
fra Folketingets side.
Ingen af de øvrige socialordførere
reagerede på den opfordring. S
Artiklen er en forkortet version af en nyhed, der
blev bragt i Nyhedsbrevet den 10. oktober.

TEKST SUSAN PAULSEN
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Virker
det?
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TEKST XXX XXXXXX

FORSKNING
VIDEN

&

om udsatte børn
Hvordan måler man effekten af socialt arbejde?
Hvordan bruges – eller misbruges – den viden, som
allerede findes? Hvordan kan socialrådgivere bidrage til
forskningen og selv få mere viden om, hvad der virker?
Læs forskernes og praktikernes bud på, hvordan vi
styrker fokus på effekt i det sociale arbejde.

FOTO SCANPIX

»
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FORSKER: Mere fokus på
resultater frem for regler
Når kommunerne og den
enkelte socialrådgiver måles
på overholdelse af regler, frem
for på resultatet af indsatsen,
så flyttes fokus over på, hvad
systemet gerne vil have, frem
for på ånden i reglerne, advarer
forskningsleder Frank Ebsen.

K

ommunerne har igennem de seneste 20-30 år øget fokus på lokale indsatser for udsatte børn
og unge frem for på anbringelser, og
der er i dag ﬂere børn end nogensinde
før, som får hjælp af kommunen, mens
de bor hjemme hos deres forældre.
Det fortæller Frank Ebsen, forsknings- og udviklingsleder ved Professionshøjskolen Metropols Institut for
Socialt Arbejde, som i mange år har
forsket i børn- og ungeområdet.
- De lokale løsninger bunder til
dels i tanken om ”hjemme bedst”. Det
bygger blandt andet på forskning fra
1980’erne, som viste, at børnenes rela-

tion til forældrene var vigtig. Desuden
er der økonomien, da de lokale løsninger kan være billigere.
Netop den økonomiske tænkning
er blevet fremmet af, at de menige socialrådgivere er blevet frataget beslutningskompetencen. Beslutningerne
tages nu i et visitationsudvalg af ledere, som også har et overordnet økonomisk ansvar.
- Lederne vil ﬁnde den bedst mulige
løsning, men samtidig er de fokuseret
på, at budgetterne ikke må overskrides.

Økonomi presser anbringelser
Ifølge Frank Ebsen er de overordnede

DS: Mere plads til
forebyggelse, faglighed og viden
Det er yderst fornuftigt, når kommunerne prioriterer den
forebyggende indsats, mener næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, Niels Christian Barkholt.
- Vi skal styrke forebyggelsen og samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet for at skabe bedre forløb, mere kvalitet og færre udgifter til mere indgribende foranstaltninger.
Han understreger dog, at fokus på forebyggelse ikke
må friste kommunerne til at undlade at anbringe børn,
som har brug for det.
Næstformanden ser også positivt på den skærpede
opmærksomhed i kommunerne på, om børn mistrives.
- Men det stigende antal underretninger kræver ressourcer og skærper behovet for kvalitet i underretningerne. For underretningerne må ikke bare være et mål
i sig selv.

Mere fokus på viden
Niels Christian Barkholt understreger også nødvendigheden af det øgede fokus på faglighed og vidensdeling i
praksis på børneområdet.
-Det er alfa og omega, at socialrådgiverne og praksis
begynder at interessere sig målrettet for at vidensba18
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sere socialt arbejde. Vi skal undersøge, hvilke redskaber og tilgange, der skaber den bedst mulige kvalitet i
praksis. Vi skal også se på, hvad der ikke direkte vedrører kerneopgaven og understøtter formålet med det
sociale arbejde , siger han.

Kommuner skal vise tillid
Til gengæld er Niels Christian Barkholt ligesom Frank
Ebsen skeptisk over for den øgede administration af
socialrådgivernes arbejde, som tager tid fra relationsarbejdet med børnene.
- Desuden har mange socialrådgivere mistet beslutningskompetencen. Hvis socialrådgivere kunne få mere
indﬂydelse på, hvilke og hvordan beslutninger skal tages, så vil vi få et eﬀektivt system og en langt bedre udnyttelse af ressourcerne. Vi må væk fra kontrol og dokumentation, så socialrådgiverne mødes med tillid,
siger næstformanden.
Han vurderer, at der på børneområdet vil blive øget
fokus på viden og læring i fremtiden, og at både Ankestyrelsen og kommunerne med stor fordel kan investere i at måle på eﬀekten af indsatserne på børneområdet og kvaliteten af dem. S

Socialrådgiverne bruger deres
”
faglighed til at vælge det bedste
tilbud til barnet inden for de
rammer, de har.
Frank Ebsen

ressourcer til børneområdet ikke blevet beskåret over de seneste godt ti år.
Men pengene er ﬂyttet fra anbringelsesområdet over til forebyggelsen, hvilket har tvunget socialrådgiverne til at
vælge billigere anbringelsesløsninger.
- Socialrådgiverne mener, at pengespørgsmålet fylder meget. Men der
er ikke mange, som i en konkret sag
vil sige, at et tilbud til et barn er valgt
udelukkende af økonomiske grunde.
Socialrådgiverne bruger jo deres faglighed til at vælge det bedste tilbud til
barnet inden for de rammer, de har.
Flere undersøgelser fra anbringelsesområdet har vist, at det ikke går

børn, som har været anbragt, væsentligt bedre end børn, som ikke har været anbragt. Disse undersøgelser har
kommunerne taget til sig i en grad,
som ærgrer Frank Ebsen.
- Reaktionen var, at ’så gør vi ikke
det mere, så gør vi noget andet.’ Og der
har jeg savnet nogle mere speciﬁkke
undersøgelser af, hvad ved en anbringelse, der virkede, og hvad der ikke
virkede. Vi har set en billiggørelse af
anbringelserne uden, at vi med sikkerhed ved, at det er den rigtige løsning.

Tværfagligt samarbejde udfordrer
Ønsket om at ﬁnde lokale løsninger

med samarbejde på tværs mellem fagpersoner afspejler sig også i den aktuelle inklusionsdagsorden på skoleområdet - en opgave, socialrådgiverne skal
løse i samarbejde med lærere og pædagoger. Og det tværfaglige samarbejde giver et arbejdspres på tværs i den
enkelte kommune, vurderer Frank Ebsen.
- I nogle kommuner har man forsøgt
at modvirke det pres ved at ansætte
skolesocialrådgivere. Håbet med ordningen er at styrke forebyggelsen af sociale problemer.
Konsulentﬁrmaet Rambøll har lavet
en undersøgelse af skolesocialrådgiver-

Ekspert: Socialrådgivere mere åbne for forskning
Inden for de seneste ti år er der sket en enorm ændring i socialrådgivernes holdning til at arbejde på
basis af viden fra konkret forskning. Det vurderer Merete Konnerup, områdechef for trivsel i Trygfonden - og hovedoplægsholder ved Socialrådgiverdage 2013 sidst i november. Det kan styrke forskernes
muligheder for at finde ud af, hvilke konkrete sociale indsatser, der virker
- For ti år siden oplevede jeg ofte, at socialrådgiverne simpelthen stillede spørgsmålstegn ved, om
det sociale arbejde overhovedet kunne måles, eller om det hele foregik i et uobserverbart rum mellem
borger og behandler. Når det er det niveau, debatten er på, så kan man aldrig få diskuteret, hvad der
virker. Men i dag er holdningen generelt langt mere pragmatisk. Der er kommet en erkendelse af, at der
er nogle måder at udføre socialrådgiverfaget på, som er bedre end andre og nogle, som er værre.
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» end de gjorde for bare få år siden.
- Der er kommet ﬂere underretninger, og det var jo målet. Men det lægger pres på socialrådgiverne, som skal
tage stilling til de enkelte underretninger. Og her er området blevet langt
mere omfattende og kompliceret end
for år tilbage. Det gælder for eksempel
paragraf 50-undersøgelserne.
Desuden får langt ﬂere børn end
tidligere stillet diagnoser, hvilket giver dem krav på hjælp fra socialforvaltningen.
- Her mangler vi noget vigtig viden om konsekvenserne. Måske betyder det stigende antal diagnosebørn,
at midlerne i børneforsorgen i højere
grad går til ressourcestærke familier.

Kommuner skal sikre viden
ne i Københavns Kommune, som indikerer, at ordningen er en succes. Men
Frank Ebsen savner mere opsamling
på erfaringerne fra andre kommuner.
- Der er pokkers til forskel på at
lave noget i København og i kommuner

Udviklingen gør det svært at sige,
om ﬂere børn reelt er udsatte, mener
Frank Ebsen.
- Vi ved, at der er kommet ﬂere fattige, men samtidig formaliserer det stigende antal diagnoser en social ind-

Forskningsmidlerne bliver delt lidt
”
tilfældigt ud via statens udbudscirkus.
Frank Ebsen, forsknings- og udviklingsleder ved Professionshøjskolen Metropols
Institut for Socialt Arbejde

med en helt anden forebyggende strategi. Så jeg vil opfordre til, at lignende
ordninger andre steder også bliver undersøgt.

Flere underretninger
presser fagfolk
Kommunerne har igennem ﬂere år arbejdet for at få borgere og fagfolk til
oftere at underrette om mistanke om
udsatte børn. Resultatet er, at skoler,
dagsinstitutioner og socialforvaltning
ﬂere steder taler langt bedre sammen,
20
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sats, og fokus på underretninger kan
gøre, at vi spotter ﬂere udsatte børn
end før i tiden.
Frank Ebsen efterlyser en langt
mere fokuseret forskningsstrategi,
hvor kommunernes erfaringer bliver
samlet centralt.
- Hverken Socialstyrelsen eller Socialministeriet har en samlet forskningsstrategi, og derfor bliver forskningsmidlerne delt lidt tilfældigt ud
via statens udbudscirkus. Der mangler
overblik over indsatserne.
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Desuden bør kommunerne sikre, at
man tilegner sig den nyeste viden om
forskning på børneområdet.
- Hvis der ikke er tid til at læse de
store rapporter fra for eksempel SFI,
så er den viden jo gået tabt i kommunen. Der skal bygges en videnskultur
op, hvor man følger op på praksisser,
man kan se, ikke har positiv eﬀekt. Jeg
mangler at se strategier fra kommunernes side baseret på de nyeste forskningsresultater.

Regelrytteri hæmmer indsats
En af de væsentligste ændringer for socialrådgivernes arbejde er den bølge af
regler, som er skyllet ind over børneområdet, vurderer Frank Ebsen.
Han advarer om, at det store fokus
på regler og procedurer kan skævvride
det sociale arbejde.
- Når det er selve overholdelsen af
reglerne, kommunerne og den enkelte socialrådgiver måles på, frem for resultatet af indsatsen, så ﬂyttes fokus
over på, hvad systemet gerne vil have,
frem for på ånden i reglerne. Hvis man
skal hjælpe børnene, er man nødt til at
møde dem og deres forældre i øjenhøjde. Man er nødt til at tale med andre
fagpersoner og overveje, hvilke indsatser, man bør lave inden for de mulige
rammer.
Overordnet mener Frank Ebsen, de
seneste års udvikling på børneområdet
har været både positiv og negativ.
- Nogle indsatser sker mere hensigtsmæssigt nu, men jeg mener, vi
skal af med regelrytteriet. Desuden
er kommunerne nødt til at skabe indsigt i, hvordan det går med ungerne i
forsorgen. Der skal være tilbagemeldinger, og man skal løbende holde øje
med, om instanserne gavner børnene. S
Frank Ebsen og Merete Konnerup holder begge
oplæg på Socialrådgiverdage 2013

KOORDINERET INDSATS.
To forvaltninger i Københavns Kommune
har styrket samarbejdet i bekymringssager
med elever i kommunens skoler.

N

år familierne får oplevelsen af,
at vi står sammen og arbejder
sammen, så håber jeg, at de
får en tro på, at der er nogen, der kan
hjælpe dem, siger Merete Wegger.
Hun er skolesocialrådgiver i Københavns Kommune, hvor et fælles
sagsforløb skal sikre, at Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen handler sammen og samtidig i
forhold til skoleelever med behov for
både en social og en undervisningsmæssig indsats.
Det fælles sagsforløb udspringer af
et samarbejdsprojekt, der løb frem til
udgangen af oktober, og som var sat i
gang, efter at en analyse i 2011 havde
peget på strukturelle og kulturelle barrierer i samarbejdet mellem de to forvaltninger.
- Der er et fælles ansvar og et fælles mål, hvor man har eleven og familien i centrum, så børn og familier får de
bedste udviklingsbetingelser både undervisningsmæssigt og socialt, siger
Sara Ibrahim. Hun arbejder i Børnefamiliecenter København med opgaver
som både sagsbehandler og forebyggende skolesocialrådgiver.

Nyt netværksmøde
En væsentlig del af det fælles sagsforløb er samarbejdsmodellen ”Aftaleforum.” Modellen har været et pilotprojekt med 16 sager over hele København
og er efter sommerferien blevet den
måde, der arbejdes på, når der er behov for både en social foranstaltning og
specialpædagogisk bistand.
Aftaleforum er en møderække, der
samler eksempelvis skolesocialrådgiveren og skolefagfolk, Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning (PPR) og fritidstilbud om samme bord i et udvidet netværksmøde med sagsbehandler,
elevens forældre, i nogle tilfælde også
det private netværk og ofte eleven selv.
Det skal sikre eﬀektiv kommunikati-

on om sagsforløb og beslutninger og
en tidlig og koordineret indsats, hvor
forvaltningerne eksempelvis aftaler at
støtte eleven i at blive i den almindelige skole.
- Sagsbehandlingen bliver kortere.
Når man har holdt et Aftaleforum, har
man alle oplysninger til brug for den
børnefaglige undersøgelse. Forældre-

Hun forventer, at Aftaleforum vil
blive udviklet og tilpasset yderligere i
takt med erfaringerne og ser muligheder i at udbrede modellen til ﬂere typer af sager.
- Arbejdet skal gøres ordentligt,
men jeg tænker, at der godt kan komme lidt mere tempo i det, når processerne kommer til at køre parallelt. Jeg

Sagsbehandlingen bliver kortere. Når
”
man har holdt et Aftaleforum, har man alle
oplysninger til brug for den børnefaglige
undersøgelse.
Sara Ibrahim, socialrådgiver i Københavns Kommune

ne bliver partshørt i den bekymring
skolen har, PPR-psykologen beskriver de psykosociale forhold omkring
barnet og familien bidrager med deres
perspektiv på, hvad der bekymrer, og
hvad der fungerer hos barnet og i familien, siger Sara Ibrahim og tilføjer, at
Aftaleforum ikke er markant forskelligt fra de netværksmøder, Børnefamiliecenter København tidligere har gjort
brug af.

Gode intentioner
Skolesocialrådgiver Merete Wegger har
også deltaget i et Aftaleforum og tidligere arbejdet med netværksmøder i tilsvarende sager. Hun vurderer, at der er
stor signalværdi i den nye samarbejdsmodel.
- Der er signalværdi både internt og
i forhold til familierne i, at Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har et ønske om at arbejde
mere sammen. Det har man haft længe, og nu er det kommet i formaliserede rammer med en masse gode intentioner, siger Merete Wegger.

håber, at børnene kommer hurtigere i
god trivsel, siger Merete Wegger.
Samme melding lyder fra lærer Ditte Philipsen, der fungerer som læring-,
kontakt- og trivselsvejleder på den københavnske folkeskole Dyvekeskolen.
Her arbejder hun med elever omfattet
af bekymringer ud over det fagspeciﬁkke. Hun er ofte i kontakt med socialforvaltningen, typisk via skolesocialrådgiveren.
- De frustrationer, som vi ofte står
med i bekymringssager, er, at det går
langsomt, siger Ditte Philipsen. Hun
har indtil videre deltaget i ét Aftaleforum og håber, at modellen kan sætte skub i tingene, så beslutningerne
træﬀes hurtigere og på et mere sikkert
grundlag med færre misforståelser.
- Dagsordenen er klar for alle, og
den tydelighed kan være god i sager
med sårbare forældre, som er bekymrede for deres barn. Det er vigtigt, at
forældrene føler sig trygge i samtalerummet, og der synes jeg, at strukturen i Aftaleforum er god, siger Ditte
Philipsen. S
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VIDEN OM EFFEKTER.
SFI har oprettet en afdeling med fokus på
metode. Målet er at skabe mere viden om, hvad
der virker.

D

er er et enormt behov i
samfundet for at få at
vide, hvilke indsatser på
det velfærdspolitiske område, der
faktisk virker, siger forskningsleder Mette Deding, som står i spidsen for den nye ”Afdeling for kontrollerede forsøg” med cirka 15
medarbejdere hos SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
Eﬀekter af indsatsen på det sociale område efterspørges både af
praktikere, embedsmænd, forskere og politikere. Selv statsminister Helle Thorning-Schmidt havde
prioriteret temaet i sin åbningstale i Folketinget, da hun i forbindelse med omtalen af de sociale 2020mål sagde:
”Det handler ikke om at sende
ﬂere penge. Det handler om at ﬁnde ud af, om det, vi gør, virker.”
SFI’s nye afdeling skal blandt
andet arbejde med at måle eﬀekter
af forskellige familieprogrammer,

ler Mette Deding med henvisning
til, at den nye afdeling er placeret
på øverste etage i den gamle bygning på Herluf Trolles Gade i København.

Effektmåling kræver kontrolgruppe
- Der laves eﬀektstudier på mange niveauer. Ved kontrollerede forsøg er vi helt sikre på, at det er effekten af den indsats, vi har sat i
værk, som vi måler, og ikke eﬀekten af alle mulige andre ting, forklarer Mette Deding og uddyber:
- Problemet er, at man ofte får
det blandet sammen med den naturlige udvikling, som sker med
os alle sammen alligevel, og det er
faktisk ikke den, som er eﬀekten
af indsatsen. For eksempel bliver
elever, der går i skole, bedre til at
læse, som tiden går, næsten uanset
hvad vi gør for at få dem til at blive
bedre læsere. Så derfor er det helt

Der foregår meget godt socialt
”
arbejde rundt omkring, men vi har i
nogen grad et ufuldstændigt billede
af, hvad der gøres for hvem, og hvad
det betyder for dem.”
Mette Deding, leder af ”Afdeling for kontrollerede forsøg,” SFI

der bruges i Danmark. Afdelingen
har pt. otte projekter, og de ﬂeste
har fokus på udsatte børn.
- På SFI foregår der mange effektstudier, og kun en del af dem
er kontrollerede forsøg, som hører
til her oppe under loftet, fortæl22
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afgørende, at vi har en kontrolgruppe at sammenligne med, så vi
kan sige noget om, hvordan det ville have gået, hvis man ikke havde
fået den særlige indsats.
Hun pointerer, at det er vigtigt
at vide, hvad man vil måle, hvis en
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eﬀektmåling skal lykkes.
- Hvad er det for en indsats, man
måler på, og hvad det er for en forandring, man gerne vil se hos borgerne? Hvad er det for et succesmål, der kommer ud af det, og
hvordan afgrænser vi indsatsen.
Det er vigtigt at være præcis, ellers
kommer der for meget støj i målingen, og vi bliver usikre på, hvad vi
har målt.

Vigtigt at dokumentere indsats
- Hvis man arbejder med at dokumentere indsatser i en kommune,
kan man så selv lave en eﬀektmåling?
- Et stykke hen ad vejen kan
man godt, men det kan være svært
ude i de enkelte kommuner at ﬁnde en kontrolgruppe. Men man bør
altid arbejde på at dokumentere resultatet af sin indsats, så man
faktisk får dokumenteret en forandring for de borgere, der får indsatsen.
På sigt kan det så være muligt
at give dataene til SFI, og så kan
vi muligvis konstruere en kontrolgruppe.
Eﬀektstudier indebærer nogle gange, at der skal trækkes lod
om, hvilken foranstaltning en familie skal modtage. Og mange sætter spørgsmålstegn ved, om det er
etisk forsvarligt.
- Det er etisk forsvarligt, hvis
man gør det ordenligt. Ikke hvis
en familie kommer med store problemer, og man så trækker lod om,
hvor vidt de skal have hjælp eller ej, men sådan foregår det heller
ikke. Lodtrækning er en ganske ny
praksis på det sociale område, men
det er den bedste måde at afprøve
eﬀekten på. Og det, vi taler om, er
at se på forskellen i indsatser, hvor
man ikke i forvejen ved, om den

ene foranstaltning er bedre end den anden. Derfor er der ingen ”vindere” eller ”tabere” i sådan en undersøgelse.
Når man for eksempel skal afprøve ny
medicin inden for lægevidenskaben, er
lodtrækning almindelig praksis, forklarer Mette Deding.
Hun opfordrer til, at samtidig med,
at man sætter store eﬀektmålinger i
gang, også igangsætter mere organiseret dokumentation af eﬀekt:
- Hvis man laver målinger af for eksempel indsatsen i familiebehandling,
så får man opbygget en database med
viden, som viser, hvilke metoder, der
anvendes og med hvilket resultat. Det
er ikke en eﬀektmåling, fordi der ikke
er en kontrolgruppe, men hvis man
gjorde det alle steder, så ville det statistisk kunne komme til at fungere som
hinandens kontrolgrupper, når man
sidder og analyserer det bagefter.

Del erfaringer med hinanden
På landsbasis foregår der meget forskelligt socialt arbejde, og Mette Deding opfordrer praktikerne til at dele
viden og erfaringer med hinanden.
- Der foregår meget godt socialt ar-

bejde rundt omkring, men vi har i nogen grad et ufuldstændigt billede af,
hvad, der gøres for hvem, og hvad det
betyder for dem. De forskellige kommuner deler ofte ikke deres viden med
hinanden, siger Mette Deding og ridser
følgende eksempler op:
- Et familiehus, hvor praktikerne siger, at ”her hos os har vi udviklet en hel
unik metode i behandlingen af familier, og vi ved, at det virker.” Det kan man
for det første ikke vide, før man har
målt på det. De har godt nok lige været i England for at se, hvordan de gør
derovre, men de har ifølge dem selv altså udviklet deres helt egen model. Og så
ved vi som forskere, at der er et familiehus i en anden kommune, som er inspireret af de samme engelske principper.
Og som forsker kan jeg tænke, at det
er godt, det de to familiehuse i hver deres kommune gør, men hvis de nu kunne
dele erfaringerne med hinanden, så ville
det måske blive endnu bedre.

Et andet eksempel:
- En kommune er opdelt i tre
distrikter, og ledelsen fortæller, hvordan de har sat

»

Forskel på evidens og eﬀektmåling
Udtrykkene ”evidens” og
”eﬀektmåling” bliver ofte
blandet sammen, men er
ikke det samme.
Når man taler om evidens, handler det om en bestemt måde at forholde sig
til viden på, men samtidig
kan evidens bestå af meget
forskellige former for viden,

for eksempel viden om:
]sociale problemers karakter og udbredelse
]målgruppens karakteristika og adfærdsmønstre
]ressourceforbrug ved hidtidig indsats
]eﬀekter af forskellige former for indsatser.

Danmark er rimeligt godt
med, hvad angår de tre første former for viden, men vi
mangler viden om eﬀekter.
Kilde: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
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nogle nye initiativer i gang i forhold til
at organisere socialrådgivernes arbejde. Mere tværfaglighed, som giver en
mere helhedsorienteret indsats. Det
synes vi lyder godt, siger vi – og spørger, om det så er implementeret i de
to andre distrikter i kommunen. ”Nej,
de har udviklet deres egne modeller,
som de kører efter.” Dét virker ikke
umiddelbart som vidensbaseret arbejde, konkluderer Mette Deding og understreger:
- At arbejde vidensbaseret er at
trække på den viden, man har – det
kendskab til det område man sidder
med og den erfaring, der bliver opdyrket – men det er også at lade sig inspirere af andre og sparre med andre
udefra og vurdere og ændre ens eksisterende praksis i forhold til det.

Evidensbaserede metoder
i dansk kontekst
I 2012 lancerede den daværende so-

cialminister Karen Hækkerup en
værktøjskasse med ﬁre evidensbaserede metoder, som hun opfordrede kommunerne til at bruge. Det skete på
baggrund af en rapport fra konsulentﬁrmaet Rambøll, som viste, at man
kunne få en gevinst på 2,5 mia. kroner om året ved at bruge de ﬁre metoder. SFI rejste en debat om analysen
og dens resultater. Mette Deding forklarer hvorfor:
- Vores kritik gik ikke på selve rapporten, men på at man tager udgangspunkt i ﬁre primært amerikanske metoder og anbefaler, at det kun er de
metoder, kommunerne skal bruge. Dels
er det nogle metoder, som kun virker
i forhold til nogle helt konkrete problemstillinger, men vi ved også alt for
lidt om eﬀekten af andre supplerende
og parallelle indsatser. Mange socialrådgivere blev med rette stødt over, at
de ting, som de havde siddet og arbejdet med i årevis, lige pludselig bliver

STYR PÅ BEGREBERNE
Program

Metode

Manual

Kvalitetssikring

Evidensbasering

er en ramme om én eller
flere metoder.
Et program indeholder en
detaljeret metodebeskrivelse, som sikrer systematik i den måde, praktikerne anvender metoderne
over for børn, unge og familier. Programmer er
også kendetegnet af en
grundig kvalitetssikring af
det praktiske arbejde.

er kendetegnet ved at indeholde struktureret og
problemløsende viden,
som er konkretiseret i en
beskrevet indsats for en
bestemt målgruppe.

er en detaljeret beskrivelse af, hvordan en metode systematisk udføres i
praksis. Den fungerer som
støtteredskab til praktikerne og kan være mere
eller mindre detaljerede
og handlingsanvisende.

understøtter, at det rent
faktisk er de definerede
metoder, der anvendes i
praksis.

Kan både gælde programmer og metoder. En evidensbaseret indsats er systematisk og har et solidt
teoretisk grundlag. Der
skal desuden være dokumentation for, at indsatsen kan forventes at føre
til en positiv ændring i
barnets, den unges eller
familiens liv.

Kilde: Socialstyrelsens magasin Social Fokus, juni 2012
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fejet til side – og så skal erstattes af nogle amerikanske metoder. Ikke at metoderne ikke virker – det er vi
faktisk ved at undersøge i en dansk kontekst lige nu –
men der kunne være mange andre metoder, som foregår på dansk grund, som kunne være lige så gode eller
bedre. Men det har vi ikke målt på, så det ved vi ikke.

Forskning implementeret i praksis – og omvendt
Mette Deding fremhæver, at det er vigtigt at have fokus på at lave socialt arbejde, som man ved virker –
som udvikler borgerne.
- Når der kommer en udsat familie til kommunen,
som skal have en indsats, bør der være fokus på, om
indsatsen har en eﬀekt efter eksempelvis seks eller
tolv måneder, siger hun og tilføjer, at det lyder indlysende, at man tænker i forandring for den borger,
som man har med at gøre frem for at tænke i processer og regler, men det er faktisk desværre ofte i modstrid med de krav, som socialrådgiverne bliver mødt
med af politikere og systemer. Men fokus må være at
ﬂytte borgerne, så de får det bedre.
- Jeg sidder som forsker, og min udfordring er at
isolere en metode og se, hvordan den virker. Men resultaterne er ikke noget værd, hvis de ikke bliver implementeret i praksis bagefter. Implementeringen
har vi brug for at få udviklet i samarbejde med praksis, og det glæder jeg mig rigtig meget til. S

Jeg sidder som forsker,
”
og min udfordring er at
isolere en metode og se,
hvordan den virker. Men
resultaterne er ikke noget
værd, hvis de ikke bliver
implementeret i praksis
bagefter.

Socialrådgivere fra
Faxe Kommune
bidrager til SFI’s
eﬀektmåling af PMTO
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er i øjeblikket ved
at måle eﬀekten af PMTO (Parent Management Training, Oregon) - et forældretræningsprogram til familier med børn med
adfærdsproblemer. Faxe Kommunes Børn- og Ungeafdeling
har sagt ja til at deltage i eﬀektmålingen af PMTO – en metode, som kommunen har anvendt gennem ﬂere år.
Socialrådgiver Pernille Bodelund er sammen med ﬂere af
sine kolleger med til at udvælge de familier, som kan deltage i
forskningsprojektet.
- Det skal være familier, der kan proﬁtere af både PMTO
og almindelig familiebehandling. Da der i forskningsprojektet
er brug for en kontrolgruppe betyder det, at der bliver trukket lod, om hvilken indsats familien skal have, så jeg spørger
kun familier, om de vil deltage i forsøget, hvis jeg vurderer,
at begge tilbud er lige relevante. Jeg spørger ikke en familie, hvor det er helt oplagt, at de vil have en super eﬀekt af
PMTO. For det skal ikke være sådan, at nogle oplever, at de
trækker nitten, forklarer hun.
Forældrene modtager en informationspjece fra SFI, som
beskriver, hvad det indebærer at deltage i forskningsprojektet. Blandt andet, at sagsbehandleren sender familiens kontaktoplysninger til SFI, og at forskere fra SFI vil interviewe familien tre gange. Det understreges desuden, at familien
kan trække deres samtykke om deltagelse tilbage og forlade forskningsprojektet uden, at det vil påvirke behandlingsforløbet
Foreløbig har Pernille Bodelund ”leveret” to familier til
SFI-målingen, som hun visiterer videre til kommunens familiecenter, hvor familiebehandlingen foregår.
- Vi er glade for at kunne bidrage til forskningen og få viden om, hvad der virker. Det giver rigtig god mening, og det
kræver ikke så meget af os. S

Mette Deding

»
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BRUGT OG MISBRUGT.
For ti år siden udkom SFI’s forskningsoversigt
om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.
Vi gør status.

”
Måske ville
”
jeg i dag være
mere bevidst
om, hvilken
økonomisk og
politisk kontekst,
en rapport
kommer i.
Anne-Dorthe Hestbæk, afdelingschef
i forskningsafdelingen Børn og Familie i SFI
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Under anbringelsen har de anbragte uforholdsmæssigt store
problemer. Efter anbringelsen
er de uforholdsmæssigt dårligt stillet.
Langvarige anbringelser bringer ikke
de anbragte på niveau med deres jævnaldrende. Familiepleje i barnets egen
slægt giver grund til opmuntring.”
Så direkte var nogle af konklusionerne i den første store forskningsoversigt af sin art i Danmark, hvor forskere
fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - havde gennemtrawlet
654 fortrinsvis udenlandske undersøgelser på anbringelsesområdet. Dengang – i 2003 – var godt 14.000 børn
og unge under 23 år anbragt uden for
hjemmet, og udgifterne til anbringelsesområdet var på himmelﬂugt. Spørger man i dag en række af de vigtigste
aktører på anbringelsesområdet, hvad
forskningsoversigten har betydet for
anbringelsesområdet, får man en række bud:
Direktør i Landsorganisationen af
Opholdssteder, Geert Jørgensen:
- Den var med til at forstærke fokus på eﬀekten af indsatserne. Det var
ﬁnt nok. Men det var uheldigt, at kommunerne strammede konklusionerne
og brugte dem til at nedbringe antallet
af anbringelser af økonomiske årsager.
Der var jo en periode, hvor det nærmest blev ansat for skadeligt at være
anbragt.
Formand for Socialpædagogerne,
Benny Andersen:
- Jeg husker tydeligt, at forskningsoversigten i pressen blev udråbt til at
sige, at anbringelser ikke virker, og at
slægtspleje var godt. Det var tendentiøst og uheldigt, for det var ikke det,
der stod i rapporten. Det var mere politiske trosbekendelser.
Professor på Roskilde Universitetscenter, Hanne Warming:
- Når der kommer sådan en rapport,
bliver den jo ikke modtaget uafhængigt
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af den aktuelle økonomiske situation,
de politiske kæpheste og de strømninger, der er omkring måden at styre den
oﬀentlige sektor på. Det blev så i 2003
og tiden derefter ret ﬁrkantet til, at anbringelser ikke virker, selv om det ikke
stod i rapporten. Og man snuppede ret
ukritisk det om slægts- og netværksanbringelser, fordi det gik hånd i hånd
med ideologien og økonomien.
Seniorforsker på SFI, Turf Böcker
Jakobsen:
- Når vi er ude i kommunerne, bliver
vi ved med at blive præsenteret for det
med, at institutionsanbringelser ikke
virker. Både i form af udtalelser som,
at ”vi skal væk fra institutionsanbringelser, for det kommer der ikke noget
godt ud af” og som ”ind imellem er vi
nødt til at institutionsanbringe, men vi
forventer ikke at få noget ud af det.” Og
her refereres der tit tilbage til forskningsoversigten.
Formand for KL’s Børne- og kulturudvalg, Jane Findahl:
- Jeg tør ikke sige, hvad rapporten
har betydet. Jeg trådte først til i 2009.
Men jeg tror, der er mange ting, der har
spillet sammen. Ikke mindst sund fornuft. I mit daværende job som socialrådgiver i en beskæftigelsesafdeling har
jeg tit undret mig, når jeg har mødt en
ung, der har været anbragt hele sit liv,
og han eller hun har været helt uden
mestringskompetencer, uden faglige
kompetencer og uden relationer til sin
familie. Så i respekt for børnene er vi
gået nye veje og har valgt at prioritere
at støtte barnet hjemme hos dets egne
forældre.

Vejrer socialfaglig morgenluft
Så mange – og ﬂere – er reaktionerne,
når man spørger en række af de vigtigste aktører på anbringelsesområdet
om, hvad forskningsoversigten har betydet. Spørger man en af forskningsoversigtens forfattere, Anne-Dorthe

Hestbæk, der i dag er afdelingschef i
forskningsafdelingen Børn og Familie
i SFI, er hun ikke i tvivl om, at forskningsoversigten både er blevet ﬂittigt
brugt og misbrugt.
- Selv var vi jo lidt sådan ”wow!”
Det var første gang, så meget viden om
anbringelser uden for hjemmet var blevet samlet. Det var første gang, vi lagde frem, hvad vi vidste, og hvor mange huller, der var i vores viden. For os
blev det en anledning til at sige, se her,
hvor lidt vi ved. Vi ved ikke, hvornår vi
gør de her børn en tjeneste, og hvornår
vi gør dem en bjørnetjeneste. Men det
blev jo hurtigt til, at anbringelser ikke
virker, og det var en forkert udlægning. Men vi kunne jo heller ikke sige,
at anbringelser virker.
Set i bagklogskabens klare lys ville
Anne-Dorthe Hestbæk – måske – have
formuleret konklusionerne en smule
anderledes.
- Måske ville jeg i dag være mere bevidst om, hvilken økonomisk og politisk kontekst, en rapport kommer i.
Måske ville vi have skrevet, at vores
konklusioner ikke betød, at anbringelser ikke virker. Men vi vil aldrig lave
politisk spin.
Hvor blandt andet forskningsoversigten ifølge Anne-Dorthe Hestbæk
har været brugt til lidt for ”barske og
ikke altid helt heldige” nedskæringsmanøvrer i kommunerne, så vejrer
hun – på linje med en række andre –
en slags socialfaglig morgenluft på anbringelsesområdet.
- Tilsynsreformen og Barnets Reform spiller ind, de har begge givet et
øget fokus på faglig udvikling. Men
personligt tror jeg også, der er noget andet på spil. Jeg tror, det har givet kommunerne lidt ro i maven, at de
har erfaret, at de faktisk kan dæmme
op for anbringelsestallet og udgiftsstigningen. Nu er der plads til, at man
anbringer mere velovervejet og får set

Forskningsoversigten har haft enorm
”
betydning, for den har ført til både færre
anbringelser og mere ukritisk brug af familiepleje til alle.
Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

på, hvad der er inde i den sorte boks,
som anbringelserne fortsat er.

Også en kritik af os selv
Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne, er også mere optimistisk end længe.
- Forskningsoversigten har haft
enorm betydning, for den har ført til
både færre anbringelser og mere ukritisk brug af familiepleje til alle. Samtidig var det som om, vi alle opgav
ambitionerne om at udvikle døgnan-

bringelsesområdet, fordi vi havde fået
at vide, at det jo alligevel ikke virkede.
Det er også en selvkritik, for det smittede af på os selv. Men med tilsynsreformen og de nye 2020-mål fra regeringen på det sociale område er der sat
fokus på faglig udvikling, siger han.
På den måde er mange af aktørerne enige om, at tiåret for forskningsoversigten – måske – også er med til at
markere nye tider på anbringelsesområdet. For eksempel træder tilsynsreformen i kraft den 1. januar 2014. S

»

SOCIALRÅDGIVEREN 13 2013

27

»

ØSTJYSKE VEJE.
Skepsis er vendt til engagement, når det gælder
evidensbaserede familieprogrammer i Aarhus. I Odder
og Silkeborg er der ikke planer om at gå samme vej.

I

Aarhus Kommune arbejder en
projekt- og udviklingsafdeling
udelukkende med evidensbaserede familieprogrammer. Det sker som en
del af en større afdeling med en bred
vifte af behandlingstilbud, der også omfatter mange af tilgangene og tilbuddene i de nærliggende Odder og Silkeborg
kommuner.

- Vi kører med tre forskellige programmer, der alle handler om at bryde de dårlige cirkler i en familie og forstærke alt det, der går godt, siger Gitte
S. Jørgensen fra Aarhus Kommune.
Hun er uddannet socialrådgiver og
arbejder på dagforanstaltningsområdet som gruppeleder og familieterapeut i projekt- og udviklingsafdelingen.
To af de tre programmer er Parent Management Training, Oregon (PMTO) og
De Utrolige År (DUÅ), der henholdsvis er forældretræning og et tilbud til
børn med adfærdsvanskeligheder og
deres familier. Det tredje program køres af psykologer og er legeterapimetoden Theraplay.
Både PMTO og DUÅ er blandt de
evidensbaserede programmer, der med
uddannelse og kvalitetssikring støttes
udbredt af Socialstyrelsen under Social-, Børne- og Integrationsministeriet.
- Vi er meget konkrete, når vi arbejder med et program. Vi aftaler, indstuderer og rollespiller eksempelvis situationer med familien, så de er grundigt
forberedt på, hvordan deres børn vil
reagere på et bestemt budskab, siger
Gitte S. Jørgensen.

Skepsis er vendt
Programmerne følger udførligt beskrevne fremgangsmåder, der deﬁnerer, hvad
familierne skal lære. Men det er ikke
nok at følge vejledningerne, hvis man vil
have gode resultater.
- Det kræver nogle velfunderede terapeutfærdigheder at udføre det her.
Uden en massiv bagage af forskellige behandlingserfaringer kan man ikke gøre
det ordentligt, siger Gitte S. Jørgensen.
Hun fortæller, at de evidensbaserede programmer i begyndelsen blev
mødt med forbehold internt blandt de
medarbejdere, der blev udpeget til at
uddanne sig i dem. Siden er skepsis
vendt til engagement.
- Vi oplever, at det virker, og vi har
28
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en arbejdsglæde i forhold til det, fordi vi også oplever, at alt det, vi har med
os, er vigtige ingredienser.
Erfaringerne viser, at familieprogrammerne PMTO og DUÅ supplerer
hinanden godt. Forældrene kan eksempelvis tilbydes individuel behandling i
det ene program, mens børnene tilbydes gruppetræning i det andet.

God investering for alle
Arbejdet i Aarhus indgår i et eﬀektstudie hos SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der skal dokumentere virkningen under danske
forhold.
Ifølge Gitte S. Jørgensen skal familierne selv være indstillet på at være i arbejdstøjet, fordi familieprogrammerne
kræver vejledning og hjemmeopgaver.
- Ikke alle familier er klar til det
her, men vi oplever også succes med familier, hvor vi umiddelbart tænker, at
det ikke vil gå, siger Gitte S. Jørgensen
og nævner et eksempel med en familie,
hvor kommunen mente, at det ikke var
muligt at forbedre situationen og derfor var tæt på at tvangsanbringe ﬂere
børn. Men forældretræningsprogrammet PMTO har nu lært familien at klare sig selv.
- Det professionelle netværk har
ikke længere en bekymring, fordi moren har fået meget konkrete redskaber til, hvordan hun skal være sammen
med sine børn.
Eksemplet understreger, at investeringerne i de evidensbarede programmer er en gevinst for kommunen, der
har undgået anbringelse af ﬂere børn.
Men også, at det er at foretrække for
familien, at forældrene bliver klædt
bedre på til forældrerollen.

Vurderer de enkelte sager
I nabokommunen Odder følger arbejdet i Børne- og Familiecentret ikke detaljerede evidensbaserede program-

mer. Det er ikke et aktiv fravalg, og
programtanken overvejes, fortæller Peter Christensen, chefpsykolog og leder
af centret.
- Vores tilgang er, at vi i hvert enkelt tilfælde prøver at vurdere, hvad
det bedste og mest relevante tilbud for
familien vil være. Socialrådgiveren har
kompetencen til at træﬀe beslutningen
om tilbuddet og henvise til det videre
forløb i Børne- og Familiecentret.
Det kan være et klar-til-barn-forløb, praktisk pædagogisk indsats med
en hjemme-hos-pædagog, tilbud om
en familieterapeutisk samtalebaseret indsats eller mere dybtgående personlighedsmæssige samtaler med en
psykolog.
- Vi tænker, at det fungerer udmærket i praksis, men vi har ikke nogen systematisk dokumentation eller nogen
systematisk eﬀektundersøgelse, siger
Peter Christensen.
Typisk bliver der i første omgang bevilliget 10 samtaler hos en familieterapeut eller en tidsbegrænset periode
med en hjemme-hos-pædagog. Efter forløbet vurderer socialrådgiveren sammen
med familien ud fra en statusrapport,

familier, vi kender i mange år, og hvor
problemet ikke lige kan afhjælpes, men
kræver en mere permanent indsats, siger Peter Christensen.

Der er grænser for nytænkning
Familiesektionen i Silkeborg Kommune henter inspiration til arbejdet med
familiesager mange steder, men arbejder ikke med de evidensbaserede
programmer, Socialstyrelsen søger at
udbrede. Heller ikke andre evidensbaserede metoder følges detaljeret, fortæller sektionsleder Lone B. Petersen,
der er uddannet socialrådgiver.
- Vi har i vores familiecenter været i gang med at udvikle det, vi kalder ﬂerfamiliebehandling, på baggrund
af nogle teorier efter Marlborough-tankegangen, siger Lone B. Petersen med
henvisning til engelske metoder, der
hjælper familier med at skabe forandringer.
- Vi er optaget af, hvad der er evidens for virker, men der er grænser for,
hvor meget nytænkning man kan have i
gang på samme tid, siger hun.
Silkeborgs ﬂerfamiliebehandling går
ud på at samle familier i grupper og

Det med at have øje for ikke bare om vi
”
synes, at det er godt, men også hvilken eﬀekt
vi kan aﬂæse, det er en tilgang, som vi er
mere og mere optaget af.
Lone B. Petersen, socialrådgiver og sektionsleder, Silkeborg Kommune

om problemstillingen er helt eller delvist afhjulpet, eller om der er behov for
længere forløb eller en anden indsats.
- Jeg synes, at vi får afhjulpet de
problemstillinger, der er. Vi har et rimeligt konstant antal sager, hvor nogle
er familier, som vi kender i relativt kort
tid, hvorefter problemerne er løst i tilfredsstillende omfang, mens andre er

gennemgå nogle forløb, der hjælper til
at skabe struktur i hverdagen. Samtidig arbejdes der netværksorienteret på
tværs af familier og med de forskellige instanser rundt om familierne, fordi
der er dokumentation for, at netværk
kan skabe forandring og fastholde den.
- Det er systematiske metoder, vi
bruger i en ramme, som vi har kaldt

ﬂerfamiliebehandling, siger Lone B. Petersen.
Der er også et økonomisk aspekt i
forhold til eksempelvis programmerne hos Socialstyrelsen, hvor kommunerne skal investere i implementering
og købe sig ind på uddannelse og certiﬁcering.
- Så skal man tænke sig godt om,
når man nu har udviklet noget, som
man synes virker. Det er selvfølgelig
også en overvejelse, som vi gør os. Alt
andet ville være uansvarligt, siger Lone
B. Petersen.

Læser mange rapporter
Silkeborg Kommune arbejder med selv
at dokumentere resultaterne af arbejdet via pilotprojekter og med at evaluere forandringerne hos forældrene og
deres børn.
- Det med ikke kun at have øje for
om vi synes, at det er godt, men også
hvilken eﬀekt vi kan aﬂæse, er en tilgang, vi er mere og mere optaget af, siger Lone B. Petersen, som også har
blikket rettet mod forskningsrapporter fra SFI.
- På ledelsesplan har vi tygget os
igennem mange rapporter og er i gang
med at planlægge lokale temadage,
hvor vi formidler nogle af resultaterne,
så vi højner vidensniveauet om forskningsresultater hos den enkelte medarbejder.
Det er også vigtigt for indsatsen, at
alle systemer trækker i samme retning
og samarbejder, så eksempelvis socialrådgivere i skolemiljøet tidligt hører
fra lærerne, hvis et barn ikke trives.
- Vi har vel alle drømmen om at
skabe store forandringer for mange af
de børn, der har vanskeligheder, men
omvendt er noget af det også rigtigt
svært. Det er en stor udfordring, og vi
prøver at angribe det fra mange vinkler, siger Lone B. Petersen. S
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Én gang værge
– altid værge?

kommentar

Kampen for at få ophævet
værgemålet for Birgitte, beboer på et socialpsykiatrisk
botilbud, viste sig at være
håbløs - trods FNs flotte ord
om lige muligheder og intentionerne i ny dansk lovgivning.
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ed baggrund i den nye
værgemålslov fra 2007
mente jeg, at det ville være en nem sag at få ophævet et værgemål for en beboer i
et botilbud, hvor behovet ikke
længere skønnedes at være til
stede. Men det viste sig at være
helt umuligt. Sagen var først i
Statsforvaltningen, derefter i
byretten og til sidst i landsretten. Man lagde vægt på borgerens diagnose og så helt bort fra
den rehabilitering, der var sket
de seneste fem år. Værgemålet
pådrager fortsat borgeren udgifter, stækker hendes handlefrihed og stigmatiserer hende.
I samfundet er der siden
1980 sket en holdningsændring
til mennesker med funktionsnedsættelse. Den velstandsog lighedsbølge, der prægede 60’erne og 70’erne, slog også
igennem i synet på mennesker
med funktionsnedsættelse. Ligebehandlingsprincippet, der
bygger på FN’s standardregler
for lige muligheder for handicappede, kom i 1993.
Værgemålsloven fra 2007 afspejler også samfundets holdningsændring til disse mennesker, idet det nu er muligt at
tilpasse værgemålet til personens aktuelle behov, og det er
muligt i højere grad at respektere personens selvbestemmelsesret. Imidlertid er det min oplevelse, at de danske domstole
ikke er fulgt med tiden. Det begrunder jeg med den sag, jeg vil
fortælle om, hvor jeg på vegne
af en borger anmodede om ophævelse af værgemålet:

Mød Birgitte, 45 år
Birgitte er 45 år og har siden

2007 boet i et socialpsykiatrisk botilbud for borgere med
særlige sociale og psykiske vanskeligheder. Inden boede
hun i egen lejlighed, men alt ﬂød for hende, også huslejebetalingen, og hun blev indlagt på psykiatrisk afdeling.
Her besluttede kommunen at tilbyde Birgitte ophold i botilbud, da man skønnede, at hun ikke skulle tilbage til lejligheden. Birgitte var uenig i kommunens vurdering, nægtede at forlade psykiatrisk afdeling, så kommunen måtte
bruge magt ved at beskikke en værge til at varetage Birgittes forhold. Værgemålet er etableret ved dom august
2007 og omfatter alle Birgittes personlige og økonomiske
forhold.
Birgitte har ikke familie, så det blev en såkaldt professionel værge udpeget af Statsforvaltningen - en advokat. Vederlaget på 14.000 kroner om året til værgen betales af Birgitte selv, hvis eneste indtægt er social pension.
Selv om Birgitte stadig giver udtryk for, at hun ikke bor
i botilbudet efter eget ønske, synes hun at trives på stedet. Hun har de seneste fem år ikke været indlagt på psykiatrisk hospital og har heller ikke kontakt til den psykiater, hun er tilknyttet i distriktspsykiatrien. Birgitte er
med psykiatriens ord ”kommet sig” i de år, hun har boet
i botilbudet.

Den trange vej
Birgitte beder mig som botilbuddets socialrådgiver om
hjælp til at få ophævet værgemålet, da hun ﬁnder det
snærende, også når hun sammenligner sig med beboere
i botilbudet, der ikke har en værge. De får for eksempel
valgkort, når der er valg. Værgen har Birgitte kun mødt
få gange, før hun kom i botilbud.
Jeg går i gang med at søge værgemålet ophævet, fuld
af optimisme, jævnfør den nye lovgivning. Et par dage efter jeg har sendt ansøgningen til Statsforvaltningen, henvender værgen sig uanmeldt hos Birgitte. Han nåede kun
til entreen, men kunne efterfølgende konstatere, at
”… lejligheden var i et ubeskriveligt rod,” og ”… Birgittes mentale situation ikke er bedret, og at hun ikke synes at være i stand til at kunne klare sine egne anliggender, hverken økonomisk eller personlig …”
Værgen erklærer sig på den baggrund uenig i en ophævelse af værgemålet. Jeg skriver tilbage til Statsforvaltningen, at Birgitte bliver angst og urolig, hvis hun uden
varsel opsøges af personer, hun ikke kender, og at hun
derfor kan fremtræde konfus. Jeg gør også opmærksom
på, at Birgitte har hjælp af personalet i botilbudet til rengøring, og at vi i øvrigt ikke blander os i, om hun roder i
sit eget hjem. Jeg erklærer mig enig i værgens vurdering

ANNE-GRETE NICOLAISEN, SOCIALRÅDGIVER I ET REGIONALT SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD

af, at Birgitte ikke vil være i stand til at
klare sine egne anliggender, og at det
netop er en af årsagerne til, at hun bor i
botilbuddet, der er underlagt lovpligtigt
tilsyn af regionen. Hvad angår økonomien oplyser jeg, at pensionskontoret vil
kunne administrere hendes pension, så
de nødvendige udgifter betales.

Byretten siger nej
Statsforvaltningen sender sagen videre til retten, fordi man ﬁnder det betænkeligt at behandle sagen administrativt, når værgen modsætter sig
ophævelse af det personlige værgemål.
Og retten beslutter at bevare værgemålet med begrundelse i, at ”Birgittes helbredsmæssige tilstand – selv om den
er stabil – anses for uændret i forhold
til tidspunktet, hvor værgemålet bliver
iværksat.”
Retten anser også, at ”der ikke er et
reelt alternativ til værgemål til de økonomiske forhold, idet man ikke har fundet det godtgjort, at kommunen kan administrere Birgittes pension, hvorfor
det økonomiske værgemål heller ikke
ophæves.”
Birgitte beder mig anke sagen til
landsretten, og vi begrunder det blandt
andet med, at
΅OSQQYRIRHIVJµVIVXMPW]RQIH&MVgittes forhold ikke er hørt,
΅HIXWSGMEPIXMPFYHLZSV&MVKMXXILEV
boet i fem år, ikke er hørt,
΅Z©VKIROYRLEVFIWµKX&MVKMXXIIRXS
gange i de fem år, hun har haft værge, så
det er betænkeligt, at der i så stor grad
er lagt vægt på dennes oplysninger ved
afgørelsen.

af personkredsen i værgemålslovens §
5 stk. 1. Det må videre efter oplysningerne i sagen og landsrettens indtryk
af Birgitte lægges til grund, at hun
som følge af sine helbredsmæssige
forhold er ude af stand til at varetage
sine anliggender. På denne baggrund
ﬁndes der fortsat behov for, at Birgitte er undergivet værgemål i personlig
henseende.”

Landretten siger også nej

Én gang værge – altid værge

Landsretten vælger at se bort fra alle
ovenstående punkter, herunder at beskikke en anden advokat til Birgitte, og
stadfæster byrettens afgørelse: ”… Birgitte fortsat lider af paranoid skizofreni, og at hun derfor fortsat er omfattet

Birgitte slipper således ikke for at
være under værgemål, og hun skal
fortsat betale honorar til værgen – til
trods for, at hendes tilstand er væsentligt stabiliseret siden værgemålet
blev etableret, hun bor i et botilbud,

der er godkendt efter Serviceloven, og
kommunen kan administrere hendes
økonomi, jf. lov om førtidspension § 35.
Man kan altså konkludere, at har
man én gang fået beskikket en værge, slipper man aldrig af med den igen.
Og det til trods for blandt andet FN’s
pæne ord om ligestilling og ligebehandling af personer med funktionsnedsættelse. Jeg har foreslået Birgitte at gøre
Folketingets Ombudsmand opmærksom på sagen, men det har hun ikke
ønsket.
Til regions- og kommunalvalget i november 2013 får Birgitte igen ikke noget valgkort. S
(Birgittes navn er ændret i denne artikel.)

ILLUSTRATION MORTEN VOIGT
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Bliv ambassadør for fremtiden
Dansk Socialrådgiverforening søger socialrådgivere til et ”ambassadørkorps,” der skal være med til at brede diskussionerne
om fremtidens fagforening ud på arbejdspladserne. Den viden,
som opstår gennem disse diskussioner, vil DS bruge i udviklingen
af en strategi for fremtiden. Ambassadørerne vil få en hel dags
undervisning plus mulighed for at udvide deres faglige netværk.
Du kan læse mere om ambassadørkorpset i facebook-gruppen
’Fremtidens DS’. Her kan du også være med til at præge debatten
om din fagforenings fremtid.

Få presseklip
i indbakken
Hold dig ajour på det sociale område.
Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening kan du gratis abonnere på Dagens’nb og få presseklip fra den sociale
verden - du får resumeer fra dagens aviser i din indbakke alle hverdage.
Tilmeld dig på medlem.socialrdg.dk.

Hvis du har lyst til at blive ambassadør, så mail til
DS2022@socialrdg.dk og skriv ”ambassadør” i emnefeltet.

Seniorsektionen i
Syd besøger Odense

Mød journalisten der afdækkede Rebild-sagen
DS Region Syd holder fyraftensmøde med journalist Asbjørn With, journalist på Nordjyske
Medier, som i 1912 vandt Cavlingprisen for sin kulegravning af Rebild kommunes svigt i sager
om sexmisbrug, tvangsfjernelser og hjælp til handicappede. Han vil fortælle om sit arbejde,
sine refleksioner og den journalistiske vinkel. Og der vil være debat.
Udgangspunktet er de mange sager, som pressen har dækket i de senere år.

19. november 2013 besøger Seniorsektionen i Region Syd HC Andersens Hus
og Fyns Grafiske Værksted. Vi mødes til
kaffe på Café Fyrtøjet kl. 10.30. Herefter går vi til H.C. Andersens hus, hvor vi
bliver vist rundt. Efter frokost på restaurant Grøntorvet besøger vi Fyns Grafiske
Værksted, hvor vi slutter med en kop kaffe cirka kl. 16.
Læs mere på socialrdg.dk/seniorsektion og

Det sker 27. november kl. 16-20 i DS’ lokaler, Vesterballevej 3A i Fredericia. Der er fællesspisning.

tilmeld dig senest 8. november til Ingelise

Læs mere på socialrdg.dk/kalender og tilmeld dig senest 21. november.

Scherning, ingelise@scherning.dk,
telefon 30 32 77 98.

Socialrådgiverdage
2013
Du kan stadig nå at komme med til årets
store faglige konference – Socialrådgiverdage
25. – 26. november på Comwell i Kolding.
Socialrådgiverdage byder som altid på
workshops, oplæg, paneldebatter, faglig debat, netværk med fagfæller, gensyn med
gamle kolleger, underholdning, festmiddag,
stande, Min Fagforening og meget mere.
Se hele programmet og tilmeld dig på www.
socialrdg.dk. Tilmeldingen lukker 15. november.
Vi glæder os til at se dig!

KARRIERETELEFONEN
Har du brug for hjælp til personlig afklaring af dine
muligheder for at tackle problemer, der skyldes arbejdsmiljøet på din arbejdsplads?
Så send dit spørgsmål til arbejdsmiljoetelefonen@
socialrdg.dk med forslag til, hvornår det bedst
passer, at vi ringer dig op.
Du får en halv times rådgivning af en erfaren konsulent fra DS. Hensigten er at give dig overblik og
inspiration til at se mulighederne og handle på
problemerne, inden de vokser sig for store.
Læs mere på
www.socialrdg.dk/arbejdsmiljoetelefonen
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Hvordan får vi de unge med?
I dagbladet Politiken 22. oktober analyserer en klummeskriver
nutidens ungdom og et eventuelt ungdomsoprør. Han mener
blandt andet, at protestbevægelsen ”Occupy Wall Street”,
som også var ved at sprede sig til Europa, har spillet fallit og
i dag er helt død.
I stedet analyserer han sig frem til, at nutidens ungdomsoprør er, at de unge ikke ønsker fællesskabet og i protest
(oprør) melder sig ud af idrætsforeningen, miljøbevægelsen
og fagforeningerne.

De unge søger deres viden, indflydelse og
måske fællesskab i enerum via de sociale
medier og de kontakter, de kan få dér.
Ikke særlig opløftende, hvis man da tror på klummeskriverens analyse!
I Dansk Socialrådgiverforening oplever vi fortsat medlemsfremgang – så modsat andre, især LO-fagforeninger, så
går det godt i DS. Men vi må ikke sove tornerosesøvn, for det
kan hurtigt ændre sig.
Ved vores besøg på uddannelsesinstitutionerne i forbindelse med studiestart, møder vi studerende, som ikke ved,
hvad en fagforening er, ikke kender forskel på en fagforening
og en A-kasse, og nogle skal endda hjem og spørge far om
lov, inden de vil melde sig ind i Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS). Så vi har fortsat et vigtig arbejde foran os – og vi er i fuld gang.
Vi besøger alle uddannelsesinstitutioner ved studiestart og

afslutning, og vi har et godt samarbejde
med de lokale SDS’er om forskellige aktiviteter. I Aalborgklubben tager den lokale tillidsrepræsentant kontakt til alle
de 30-40 praktikanter, der er i praktik i
Aalborg kommune pr. semester, og præsenterer dem for DS, TR, AMiR og klubben og fortæller om klubbestyrelsens
arbejde. I Region Nord har vi også fået
mulighed for at lave ”praksisdag” på uddannelserne i Aalborg og i Aarhus, hvor
vi kommer ud til 3. semesterstuderende sammen med praktikere fra faget og
”underviser” i socialt arbejde i praksis
og samtidig fortæller om Dansk Socialrådgiverforening og meget andet.
Senest samarbejder vi med en meget
aktiv lokal SDS-bestyrelse på Aarhusskolen om at få arrangeret et valgmøde
op til kommunal -og regionsvalget.
Ovenstående er supertiltag, som er
med til at synliggøre vigtigheden af
medlemskab af Dansk Socialrådgiverforening og dermed også et medlemskab af
et fællesskab der skaber gode resultater
og sammenhold. Men vi skal fortsat udvikle disse tiltag, og vi vil meget gerne
modtage forslag og ideer fra jer!

AF MADS BILSTRUP, FORMAND REGION NORD

DSKALENDER
12. november, Roskilde
TR-temadag om MED-arbejdet
13. november, Odense
Bliv klogere på din pensionsordning i PKA.
13. november, Fredericia
Fyraftensmøde - ”Det vi ved
- om alkohol, børn, familier
og socialrådgivere...”
14. november, Randers
Samarbejde mellem AMiR og TR
i praksis - strategi, metode og
handling

Læs mere om arrangementerne – og se flere - på www.socialrdg.dk/kalender

14. november, Åbyhøj
DS Ambassadørkorps. Bliv klædt på
til sammen med andre socialrådgivere at formulere fremtidens DS.

19. november, Horsens
Arrangement for ledermedlemmer:
Kontrol eller tillid? Oplæg ved
professor Kurt Klaudi Klausen.

14. november, Odense
Faggruppen Revalidering holder
temadag om fleksjob og førtidspensionsreformen.

19. november, Odense
Seniorsektionen i Syd besøger
H.C. Andersens Hus og Fyns
Grafiske Værksted.

14.-15. november, Fredericia
TR-kursus: TR-lederskab med
coaching og netværk.

20. november, Odense
Bliv klogere på din pensionsordning i PKA.

16. november, Odense
Generalforsamling for socialrådgivere ansat ved Statsforvaltningerne

25. november, Aarhus
Bliv klogere på din pensionsordning i PKA.

25.-26. november, Kolding
Socialrådgiverdage 2013. Program
og tilmelding på socialrdg.dk.
26. november, Hellerup
Bliv klogere på din pensionsordning i PKA.
27. november, Fredericia
Fyraftensmøde med journalist
Asbjørn With, som afdækkede
Rebild-sagen.
9. januar, Kolding
Seniorsektionen i Syd holder
nytårsfrokost og ser jubilæumsudstilling på Trapholt.
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Individuelle
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Den Sociale
Udviklingsfond
7019 2800

www.suf.dk

Intensivt Internat med mulighed for fordybelse

Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi/
Stressreduktion – Kreta – Danmark.
Mindfulness-træneruddannelse, trin 1, 2 og 3
Eller har du bare lyst til, for din egen skyld, at lære mindfulness?
(Trinene kan tages uafhængigt af hinanden)
Kognitiv Center Fyn udbyder for 10. år kurser i Mindfulness baseret
kognitiv terapi / stressreduktion med psykologerne Lene Iversen og
Peter Hørslev Rasmussen og psykiater Bodil Andersen for psykologer,
læger og tværfagligt sundhedspersonale.
Kreta:
Trin 1: 1.-8/5-2014: Formål: At lære metoden og bruge den på sig selv.
Trin 2: 2.-9/10-2014.
Formål: At lære at træne/lave kurser for andre – for deltagere, der har
erfaring med Mindfulness Meditation svarende til Trin 1.
Kerteminde:
Trin 1 B (4 dage): 19.-20/11 + 18.-19/12 2013
Trin 1 A: 8.- 9/1 + 26.- 27/2 2014
Trin 2 A (5 dg): 26.-27/5 + 16.-18/6 2014
TRIN 3 – Fyn:
Trin 3 (4 dage): 7.-10/4 2014.
For yderligere oplysninger og tilmeldingsprocedure:
se www.kognitivcenterfyn.dk eller kontakt sekretær
Yvonne Wintcentsen, 51 24 04 50 onsdag og fredag kl. 9-13
eller yw@kognitivcenterfyn.dk.
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Forebyg at
opsparingen skrumper ...
– og få mere sul på pensionen
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Casa Blanca Bo & Erhverv
Individuel tilpasset bo støtte - midt i København

NARRATIV
TVÆRFAGLIG 1 ÅR
(BASISÅRET) 2014
UNDERVISERE MED BRED ERFARING!
1$55$7Ζ98''5(7ȏ+(/('$*(ȏ67$57
)(%ȏ.%(1+$91ȏ35Ζ60206
5$%$79)/)5$6$00($5%3/$'6

Introduktion til grundlæggende
begreber og teorier tilknyttet til
‘systemisk’, post- strukturalistisk og
narrativ tænkning.

1$55$7Ζ93$57(5$3Ζ
NÅR SPROGET OPLEVES GIFTIGT OG
PARLIVET BLIR SURT UDEN SEX
:25.6+23ȏ 0$-ȏ.%(1+$91
ȏ35Ζ6

Introduktion af “parkort”. Med fokus
på tale og lyttepositioner for at
modarbejde unuancerede kritiske
positioneringer i totaliserende
parfortællinger. Tips og tricks til at
arbejde med de narrative ideer i den
relationelle og triadiske samtale..

81'(59Ζ6(5(&$1'36<&+$11(6$;7253+ 
&$1'36<&+0$5Ζ$$33(/'2516-

81'(59Ζ6(5&$1'36<&+$11(6$;7253+

NARRATIV
TVÆRFAGLIG 3 ÅR
2014

NARRATIV
75$80(%(+$1'/Ζ1*

UNDERVISNING FOR “FRISTYLERE”!
ENKELTE PLADSER NU
1$55$7Ζ98''5(7ȏ+(/('$*(ȏ67$57
-$1ȏ.%(1+$91ȏ35Ζ60206
5$%$79)/)5$6$00($5%3/$'6

Fagligt komplicerede samtaler
med børn, unge og familier kan nu
mestres på et vist niveau. Fokus på
teoriforståelse, samt begrebsudvikling
i daglige relationsarbejde og “fristyle”
indenfor narrative praksisfelt. Ledige
pladser på holdet. Krav er bestået 2
året.
81'(59Ζ6(5(&$1'36<&+$11(6$;7253+ 
&$1'36<&+0$*186%5$00(5

NÅR FLASHBACK & AKUTTE KRISER
KRÆVER SPECIFIKKE TILTAG
:25.6+23ȏ'$*( 6(37ȏ
.%(1+$91ȏ35Ζ6

Introduktion af narrative “traumekort”,
hvor arbejdet m. kroppens
fastfrysninger af forsk. sansninger
LQGGUDJHVGHVRPNDQJLYHȵDVKEDFNV
af /billeder/lyde/lugte m.m. Fokus
på konkret terapiarbejde/erfaringer
i krisearbejdet indenfor vold, trusler
og alvorlige traumer, samt de kendte
reaktioner/responser, som akut angst
og panik.
81'(59Ζ6(5(&$1'36<&+$11(6$;7253+ 
&$1'36<&+0$5Ζ$$33(/'2516-

WWW.NARRATIVEPERSPEKTIVER.DK

En almen efterskole:
– med 8., 9. og 10. klasse.

Bofællesskab og dagtilbud
For unge over 16 år i København
Casa Blanca er et godkendt kollegielignende opholdssted,
botilbud og bofællesskab for unge mellem 16 og 28 år samt et
dagtilbud med STU-forløb, erhvervsafklaring og undervisning.
Casa Blanca tilbyder også støtte/kontaktperson ordning for
unge.
Vi giver personlig støtte og omsorg, der er målrettet den
enkelte unges vanskeligheder og udviklingspotentialer.

Målet er stærkere og selvhjulpne unge
Casa Blanca har pt. 45 ansatte med forskellig arbejdsmarkeds-,
uddannelses- og erfaringsgrundlag. Casa Blanca er et godkendt
opholdssted, bosted og bofællesskab.

Kontakt visitator Anders Christiansen
på 29 23 91 03
Casa Blanca Bo & Erhverv
Valby Langgade 227, 2500 Valby
www.cbbe.dk

Kongensgaard Efterskole
- gør livet lidt lettere.

– med mulighed for folkeskolens
afgangsprøver.

Ringvejen 80, 7620 Lemvig

– med fokus på kost og motion og
vægttab.

Kontakt os via:
www.kge.dk – kge@kge.dk – 97 89 15 44.

– med fokus på selvværd og motivation.
– med ledige drengepladser i 2013/14.
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SYSTEMISKE og NARRATIVE KURSER

Wiol
2014

VÆLG KVALITET I DIN EFTERUDDANNELSE:
Vores 1-5-årige uddannelser er
EVALUERET, GODKENDT OG BLÅSTEMPLET
DI5HÀHNWRUGNHIWHUUHWQLQJVOLQMHUIUD6RFLDORJ
8QGHUYLVQLQJVPLQLVWHULHWRJ'DQVN3V\NRWHUDSHXW
)RUHQLQJ

KURSER I ÅRHUS I SYSTEMISK og NARRATIV TEORI OG PRAKSIS i 2014
%$6,6c5(7VWDUWHUGMDQXDU
c5(7VWDUWHULMDQXDU
c5(7VWDUWHUMDQXDU
c5(7MDQXDU
c5(7MDQXDU

3ULV
3ULV
3ULV
3ULV
3ULV

NULQNOIXOGIRUSOHMQLQJ
NULQNOIXOGIRUSOHMQLQJ
NULQNOIXOGIRUSOHMQLQJ
NULQNOIXOGIRUSOHMQLQJ
N,QNOIXOGIRUSOHMQLQJ

&DQGSV\FK2OH1\JDDUG±(NVDP6\VWHPLVNRJ1DUUDWLY3V\NRWHUDSHXW:LQQLHUWLQJ
)RU\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHU6HKMHPPHVLGHWIOL.dk

KOSTSKOLEOPHOLD
FOR ELEVER I 6. – 10. KLASSETRIN
MED ADHD, ASF OG LIGNENDE PROBLEMATIKKER

For elever på 10. klassetrin har vi et særligt tilbud
Krumsø10, hvor målet er at udvikle og modne eleven,
og at få afklaret hvad der er bedst med hensyn til det
videre uddannelsesforløb og fremtidige boligforhold.

Højskolevej 79 · 4920 Søllested · 5496 3500 · info@krumsoe.dk · krumsoe.dk

Ungdomscentret
Gjeddesgaard

Vi arbejder med bæredygtige anbringelser.
Vi tager imod unge mellem 12 til 18 år (med mulighed
for efterværn til det fyldte 23 år) med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Vi har både et opholdssted og et dagbehandlingstilbud.
Vi fokuserer meget på vores samarbejde med kommunerne, både gennem statusmøder og ved skrivelser i ICS skabelon, så der nemt kan journaliseres.
Vi tilbyder akutanbringelser til børn og unge, som
ikke kan opholde sig i eget hjem, indtil det endelige
anbringelsessted er fastlagt
Kontakt:
Forstander Torben Jørgensen på telefon 24496075
eller forstander Poul Erik Ager på telefon 21548940
www.gjeddesgaard-falster.dk
www.gjeddesgaard.dk

Vi tilbyder §§ 107 og 108 –ophold med
individuelt tilrettelagt psykosocial rehabilitering og
recovery med fokus på tre faser:

Indflytning - Mellemfasen - Udflytning

Vi modtager voksne mennesker med svær
sindslidelse og derudover
x misbrug af forskellig karakter
x dobbeltdiagnoser
x behandlingsdom
x hjerneskader

Medarbejdergruppen består
af pædagoger, sosu-assistenter,
sygeplejersker, afspændingspædagog
og aktivitets-, job- og uddannelseskoordinatorer.
Vi har intern medicinkompetenceafklaring og
–uddannelse og et medicinfagligt team til at varetage det
tværgående samarbejde med læger og distriktspsykiatrien.

Vi arbejder målrettet med evidensbaserede metoder som
neuropædagogik, kognitiv metode, den motiverende
samtale (MI), undervisningsforløb om mestringsstrategier (IMR) og NADA (øreakupunktur).

Vi udvikler løbende aktiviteter,
der understøtter recoveryprocessen, bl.a.
x diætistforløb
x et aktivt beboerråd
x motion og bevægelse
x uddannelse og kurser for beboere
x jobskabelse med interne løntilskudsjobs
Et seriøst bud på en fordelagtig samarbejdspartne
for socialrådgiveren

Kurser
og supervision
for rådgivere
Wärn Kompetenceudvikling har speciale og mange års erfaring
i rådgivning af rådgivere.
På vores kurser er høj faglighed, etik og anvendelighed i fokus. Det er vigtigt for os,
at du får konkrete og brugbare redskaber, som du kan gå direkte hjem og anvende
i dit daglige arbejde – og at redskaberne hjælper både dig og dem, du skal rådgive.
I DEN KOMMENDE TID UDBYDER VI:

Den motiverende samtale
Kursus, målrettet dig, der skal hjælpe
mennesker videre i forhold til arbejde
eller uddannelse, og som ønsker konkrete redskaber til at arbejde med den
enkeltes motivation – uden brug af
”pisk eller gulerod”.

Psykiatrivejleder
Efteruddannelse i rådgivning af
psykisk sårbare og syge.
Uddannelsen henvender sig til dig,
der arbejder som fx sagsbehandler,
socialformidler, socialrådgiver eller
jobkonsulent, og som ønsker konkrete
redskaber til rådgivningen af psykisk
sårbare og syge i forhold til arbejde
eller uddannelse.

Kursister udtaler:
”Birgitte Wärn er som
underviser helt i top. Birgitte
formår at gøre kompliceret
stof forståeligt og at inddrage
alle med empati og humor.
Jeg har deltaget i mange kurser
og har ofte efterlyst brugbare
redskaber i forhold til mit
daglige arbejde. De redskaber
har jeg nu fået og kan bruge
dem i mit møde med borgerne.”
Kirsten Gionet, socialrådgiver,
Hjørring Kommune.

”Birgitte formår i høj grad
at levendegøre stoffet og at
inspirere. Ydermere er Birgitte,
som underviser, noget af det
mest autentiske, jeg har mødt”
Cirsten Aanum, vejleder, CAB,
Københavns Kommune.

Få styr på din stress
– før den styrer dig

Kommunikation med
deprimerede

Workshop, hvor du får konkrete og
brugbare redskaber til at passe på dig
selv i en travl hverdag. På workshoppen
får du håndbogen ”Kort og godt om
stress”, der er skrevet af Birgitte Wärn.

Seminar, hvor du får indsigt i de forskellige depressionstyper samt viden
om, hvordan du bedst håndterer samtalen med og rådgivningen af en depressionsramt.

Læs mere og tilmeld dig
på www.warn.nu eller
kontakt Birgitte Wärn på
telefon 61 69 00 22

Birgitte Wärn er cand.mag. i dansk og psykologi, indehaver af Wärn Kompetenceudvikling og forfatter til ﬂere
erhvervshåndbøger, blandt andre ”Når psyken strejker” og ”Kort og godt om stress”. Birgitte har mange års erfaring
som underviser og supervisor af rådgivere og ledere. Derudover har hun selv ﬂere års erfaring med rådgivning
af ledige, herunder psykisk sårbare og syge, ligesom hun løbende kører rådgivningsforløb for mennesker, der er
sygemeldte med stress, angst og depression. Blandt Wärn Kompetenceudviklings kunder kan nævnes Københavns
Kommune, Jobcenter Aarhus, Region H og Forsvarets Personeltjeneste.
Wärn Kompetenceudvikling . Overgaden Neden Vandet 45, 5. sal . 1414 København K . Tlf. 61 69 00 22 . info@warn.nu . www.warn.nu

Rådgivning af rådgivere
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Leder af Familieafsnittet
Har du lyst og mod på at lede stærke fagligheder i en
tværfaglig kontekst?
Vi søger en ny leder af Familieafsnittet fra 1. januar
2014. Vi har høje ambitioner om en koordineret
indsats overfor børn og unge med behov for en
særlig støtte og har derfor et særligt fokus på
det tværfaglige samarbejde, både med interne og
eksterne samarbejdspartnere. Du vil komme til at
indgå i Social & Families ledergruppe, der består af
ledere fra forskellige områder på såvel børne- som
voksenområdet.
Læs mere på www.albertslund.dk/job
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ALBERTSLUND KOMMUNE - for det gode børneliv - for et rigt kulturliv - for et bedre miljø
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HKI søger socialrådgiver
Hans Knudsen Instituttet, HKI, søger en erfaren socialrådgiver til vores Afklaringsenhed, hvor vi hjælper borgere med
fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger tilbage på
arbejdsmarkedet. Det gør vi via en helhedsorienteret indsats
med fokus på at afklare og udvikle borgernes kompetencer
og ressourcer.
Afklaringsenheden består af et tværfagligt team på 30 medarbejdere inden for faggrupperne: Socialrådgiver, virksomhedskonsulenter, speciallærere, specialpædagoger, psykologer og fysioterapeuter.
Dine arbejdsopgaver:
t*OEJWJEVFMMFTBNUBMFGPSMCPHWFKMFEOJOHNIQUJMCBHFWFOEFO
til arbejdsmarkedet/uddannelse
t6OEFSTUUUFJOEJWJEVFMUUJMSFUUFMBHUFGPSMCTBNUGVOHFSF
som mentor og vejleder ifm. praktikforløb
t4JLSFHFOOFNGSTFMPHEPLVNFOUBUJPOGPSGPSMCFUQÌ),*
t6OEFSWJTOJOHJUFNBFSJOEFOGPSMPWHJWOJOH 
arbejdsmarkedet og uddannelse
t4UÌGPSFLTUFSOQSBLUJLFUBCMFSJOH
Dine faglige kompetencer:
t%VFSVEEBOOFUTPDJBMSÌEHJWFSFMMFSIBSFOBOEFOSFMFWBOU
faglig baggrund
t)BSLFOETLBCUJMMPWHJWOJOHFOPHEFNVMJHIFEFS EFS
ﬁndes for at kunne tilrettelægge en individuel og
helhedsorienteret indsats
t5SJWFTNFEBUVOEFSWJTF
t(PEFTLSJGUMJHFLPNQFUFODFS
t&SGBSJOHNFEBUBSCFKEFNFEVOHFPHWPLTOFNFE
komplekse problemstillinger
Dine personlige kompetencer:
t%VFSFUGPSEPNTGSJUPHÌCFOUNFOOFTLF EFSLBOSVNNF
forskellige mennesker med fysiske, psykiske og/eller
sociale problemstillinger
t)BSHPEFLPNNVOJLBUJWFFWOFS
t"SCFKEFSTFMWTUOEJHU SFTVMUBUPSJFOUFSFUPHLPOTUSVLUJWUJ
samarbejdet med mange faggrupper
Vi tilbyder:
t&OGBTUTUJMMJOHQÌUJNFSQSVHF
t&OSVNNFMJHBSCFKETQMBETNFEFUHPEUBSCFKETNJMKNFE
mulighed for indﬂydelse på eget arbejde
t&OWFMESFWFUPSHBOJTBUJPONFEHPEFQFSTPOBMFGPSIPME 
inkl. sund kantine og motionscenter
t"SCFKETUJENFMMFNLM
Mere information:
,POUBLUTPDJBMGBHMJHDIFG4VTBOOF(MàDLQÌUMGFMMFS
UFBNMFEFS-BST3BTNVTTFOQÌUMG
Send din ansøgning til job@hki.dk senest d. 21/11.
4BNUBMFSBGIPMEFTJVHF5JMUSEFMTFTOBSFTUNVMJHU
HKI opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, religion, seksualitet eller etnisk baggrund, ligesom vi også gerne
ser ansøgninger fra folk med nedsat arbejdsevne.
HKI er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at bringe personer med
nedsat arbejdsevne ud på arbejdsmarkedet gennem erhvervsrådgivning, afklaring og
udvikling af kompetencer og ressourcer, uddannelse eller beskyttet beskæftigelse. Vi
er en tværfaglig organisation med ca. 80 socialfaglige og pædagogiske medarbejdere,
fysioterapeuter, psykologer, virksomhedskonsulenter og værkstedspersonale. Vi bor i
København NV. Læs mere på www.hki.dk
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Vil du med i den faglige Superliga?
Familieafdelingen opnormerer kraftigt, med det formål at
optimere støtten til de mest udsatte børn og unge. Lokalsamfundet samler sig om at løse denne opgave. Fra borgere over
skolelærere og pædagoger i daginstitutioner til medarbejdere,
ledelse og politikere i byrådet er der en stor vilje til at gøre en
forskel for de udsatte børn og følge intentionerne i den sociale

Kodeordene bliver: kvalitetssikring, blomstrende faglighed, fokus på kerneopgaverne og pionerånd.

lovgivning.

ekstraordinær stor indsats. Det har skabt et fagligt miljø med
et glimt i øjet, som vi nu vil bygge videre på. Vi glæder os til
at byde dig velkommen på holdet.

Vi har inviteret Socialstyrelsen og Den Sociale Ankestyrelse
til at hjælpe os med at implementere en massiv metode- og
kompetenceudvikling. Du kan komme med på holdet og blive
en del af en spændende proces, hvor vi bygger en ny afdeling,
som får en attraktiv normering, op fra grunden.

Hen over sommeren har vi ansat en ny, erfaren leder med dokumenterede resultater fra andre kommuner og en række nye
medarbejdere, der suppleret med erfarne kræfter har ydet en

Vi anvender IT-systemet DUBU og tager afsæt i ICS-metoden. Vi søger uddannede socialrådgivere og socialformidlere til følgende stillinger pr. 1. januar 2014:

Socialfaglig koordinator

Visitator

Modtageteamet

Modtageteamet

Socialfaglig koordinator
       



Fælles for de socialfaglige koordinatorstillinger er:
7jZk_j©jiWcif_bc[Zb[Z[h[dlWh[jW][hj[Wc[ji\W]b_][
udvikling og dermed er i forreste række, når det gælder
kvalitetssikring og metodeudvikling.
7jZkaWd]_l[\W]b_]ifWhh_d]j_bZ['(aebb[][h_CeZjW][#
teamet eller de tre kolleger i Specialgruppen.
7jZk^Wh[h\Wh_d]_dZ[d\ehechZ[je]h[b[lWdj[\j[h%#
videreuddannelse.
For koordinatorstillingen i Specialgruppen gælder, at man udover denne funktion også har egne sager.

Som visitator i Modtageteamet er du ”personiﬁceringen” af
Overgrebspakken, som trådte i kraft den 1. oktober 2013.
Din opgave er:
7jceZjW][e]h_i_aelkhZ[h[kdZ[hh[jd_d][h_do[e][ai_ij[#
rende sager i tæt samspil med socialfaglig teamkoordinator.
7jW][h[WakjfkdZ[hh[jd_d][h"dhZ[j[hdªZl[dZ_]j$

To sagsbehandlere
Foranstaltningsteamet
Sagsbehandlerne i Foranstaltningsteamet har til opgave:
7j\ªb][eff\ehWdijWbjd_d][h_^j$BII+(¸e]Z[ikZ[d
en lille gruppe funktionsnedsatte børn.
7jkZWhX[`Z[^WdZb[fbWd[he]ikffb[h[dZ[+&kdZ[hiª][bi[h$

Tre sagsbehandlere
Modtageteamet
Som sagsbehandler i Modtageteamet har du til opgave:
7jkZWhX[`Z[Xªhd[\W]b_][kdZ[hiª][bi[he]^WdZb[fbWd[h$
7jW\abWh[kdZ[hh[jd_d][h$
Læs mere og se ﬂere ledige stillinger på www.halsnaes.dk
            
       ! 


Du kan læse mere om organisationen på www.halsnaes.dk.
Kontakt leder af familieafdelingen Steen Bager,
j[b[\ed+',-++&'$
Vi regner med at afholde ansættelsessamtaler i uge 48.
Ansøgningsfrist torsdag den 21. november.
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Nyt projekt med den socialfaglige
indsats i centrum går i luften
den 1. januar 2014.
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familie@
frederikssund.dk

Familieafdelingen inviterer til
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– hvor vi vil folde vores projekt ud for
dig, der tænker på at blive vores nye
kollega.
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Du kan læse mere om os, og hvad vi
tilbyder i det fulde stillingsopslag på
www.frederikssund.dk
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 !" Den 22. november 2013 kl. 12.00.
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Afdelingsleder til
myndighedsområdet
i Lejre kommune

%%+ "")#+***

Har du lyst til at lede udviklingen af myndighedsfunktionerne i Center Social & Familie?

/+("%)"* #"&%*%*!3#')&$(2*

Lejre Kommune har netop gennemført en fusion
af myndighedsområderne børn/unge og voksne
på det specialiserede socialområde i Center Social & Familie. Der er nu ét myndighedsområde
med 4 teams med to faglige koordinatorer på
henholdsvis børn/unge- og voksenområderne

/+, #$, ("'&) * ,** #* $'#$%*(%-

Læs hele annoncen samt en stillingsbeskrivelse
på www. Lejre.dk
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Ryomgaard Realskoles Kostafdeling ligger 12 km fra Ryomgaard – 40 km fra Randers og Aarhus.
Kostafdelingen har plads til 32 børn fra 6. til 10. klasse, som alle går i skole på Ryomgaard Realskole.
Kostafdelingen giver de unge både god plads, tryghed og inspiration, men også tydelige og faste rammer.
Det handler om menneskelige relationer – mere et hjem og mindre institution. Derfor skaber man overbevisende
resultater med at tackle unge, der har behov for mønsterbrud i et nyt og stabilt miljø.

Afdelingsleder til Kostskolen
Et hjem med nærværende voksne og faste rammer
Du bliver ansvarlig for dagligdagen og skal være en anerkendende,
vedkommende og vedholdende sparringspartner for både børn og voksne.
Derudover har du ansvar for kontakten til kommunerne, herunder særligt
opsøgende virksomhed og netværksskabelse. Ud over at sikre, at der
tiltrækkes nye elever, skal du lede den faglige udvikling, herunder videreudviklingen af kostskolens pædagogiske afsæt og ”best practise”.

administration. Som person er du autentisk, robust og positiv, og vover at
bruge din sunde fornuft og dit hjerte både i forhold til børn og personale.

Du er enten socialrådgiver, lærer, cand. pæd., socialpædagog, eller har
en baggrund og erfaring, der kan sidestilles hermed. Vigtigst er erfaring
fra området, herunder nært kendskab til målgruppen og kommunernes

Læs mere om jobbet, kostafdelingen og Ryomgaard Realskole på
www.ryomreal.dk eller på www.mercuriurval.dk.

Ansættelse sker efter fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og
LC samt organisationsaftalen for ledere og lærere ved frie grundskoler.
Stillingen er indplaceret i et interval der starter ca. ved trin 41. Der vil blive
indhentet straffeattest og børneattest ved ansættelse.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-122-51085).
Her kan du også finde et uddybende notat omkring stillingen. Spørgsmål kan stilles til konsulent Lone Vestergaard på tlf. 4132 8607.
Ansøgningsfristen udløber fredag den 22. november 2013, kl. 10.00.
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klumme

Økonomisk styring eller social indsats – hvad er vigtigst?
Jeg har gået og grublet over et nyhedsbrev fra en leder i min kommune. Det er henvendt til ansatte,
der arbejder med socialt udsatte børn og familier.
Budskabet er, at der skal fokus på basis. Det skal
ske ved hjælp af styrings- og eﬀektiviseringsmetoder som Lean, resultatdokumentation og et nyt itsystem, der skal skabe overblik over de indsatser,
der er iværksat i en familie. I nyhedsbrevet betegnes Ankestyrelsens undersøgelser af kommunen
og klager fra borgerne, som noget, der er besværligt og tager tid fra arbejdet med at hjælpe borgerne.
Fra mit synspunkt er det helt omvendt. Styring, eﬀekt og økonomi er med til eﬀektivt at fjerne fokus fra borgerne.

Når vi bruger tiden på at holde møder om, hvordan vi arbejder i stedet
for rent faktisk at sidde overfor de
borgere, vi er ansat til at hjælpe,
fjerner vi os fra basis.
Mens det, at borgeren klager og at Ankestyrelsen
kigger os over skulderen, er en del af borgerens
retssikkerhed og en del af vores kerneydelse. Som

socialrådgiver er det helt naturligt at forholde sig
til, at borgere kan være uenige i en afgørelse og
dermed har ret til at klage.

Borgerene i vejen for papirerne
Når vi måler på indsatser ud fra snævert deﬁnerede kriterier, fordi det er rigtig svært at måle det
mere komplekse, mener jeg, at vi fjerner fokus fra
basis og fra det seje træk, det nogle gange er at arbejde med mennesker, som er ramt af sociale begivenheder. Så det, jeg grubler over og ærgrer mig
over er, at styring, økonomi og eﬀektmåling betragtes som en kerneydelse og vægtes ligeså højt
som arbejdet med at forebygge og løse sociale problemer.
Derfor får nyhedsbrevet mig til at tænke på, at
vi har brug for en drøftelse af, hvad kerneopgaverne egentlig er, og hvad vi vægter højest, når vi skal
løse og forebygge sociale problemer. Jeg ved, hvordan det er at sidde som medarbejder med en sagsstamme fyldt med familier, der har brug for hjælp,
mens der ned gennem organisationen forplanter sig et større fokus på målinger og registreringer og på, hvilke metoder vi arbejder ud fra. Som
en kollega en gang sagde: ”Borgerne, de er sgu’ efterhånden mest i vejen for den bunke papirer, jeg
skal udfylde.”

tanker fra praksis

DS:Kontakt

KLUMMEN SKRIVES PÅ SKIFT AF SOCIALRÅDGIVERNE LONE KIDMOSE, KARINA ROHR SØRENSEN OG ANNE SKOV KRAMER MIKKELSEN

Telefonerne er åbne
mandag-fredag kl. 9-14
SEKRETARIATET
Dansk Socialrådgiverforening
Toldbodgade 19B
1253 København K
Tlf: 70 10 10 99
ds@socialrdg.dk
REGION ØST
(dækker Region Hovedstaden
og Region Sjælland)
Dansk Socialrådgiverforening
Region Øst
Algade 43, 2
4000 Roskilde
Tlf: 33 38 62 22
ds-oest@socialrdg.dk

REGION SYD
(dækker Region
Syddanmark)
Dansk Socialrådgiverforening
Region Syd
Vesterballevej 3A
Snoghøj
7000 Fredericia
Tlf: 87 47 13 00
ds-syd@socialrdg.dk

REGION NORD
(dækker Region
Nordjylland
og Region Midtjylland)
Dansk Socialrådgiverforening
Region Nord
Søren Frichs Vej 42 H, 1.th
+%&#sUl[¥]
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialrdg.dk

Kontoret i Odense
Lumbyvej 11, opgang C, 2th.
Postboks 249
5100 Odense C
Tlf: 87 47 13 00

Kontoret i Holstebro
Fredericiagade 27-29
7500 Holstebro
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialrdg.dk
Kontoret i Aalborg
Hadsundvej 184 B
Postboks 764
,###s_UbeZ
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialrdg.dk

ARBEJDSLØSHEDSKASSEN
(Jobformidling)
FTF-A (hovedkontor)
Snorresgade 15, Boks 220
0900 København C
Tlf: 70 13 13 12
PENSIONKASSEN PKA
Pensionskassernes Administration
Tuborg Boulevard 3
2900 Hellerup
Tlf: 39 45 45 45
For øvrige kontaktoplysninger
henvises til hjemmesiden
socialrdg.dk.
Se under ”Om DS” eller under
”Medlemsgrupper”.
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Jagten på sikker viden
Jeg spidser altid øren, når samtalen falder på evidens og forestillingen om, at vi kan evidensbasere socialt arbejde. Jeg har aldrig fundet mig til rette med det ord i en kontekst, som handler
om at udvikle relationer mellem mennesker. Begrebet får paraderne op blandt socialrådgivere, nok især fordi det kun er en
brøkdel af indsatserne, hvor man kan tale om evidens med en
klar sammenhæng mellem årsag og virkning.
Ordet kommer derfor til at reﬂektere praksis på en måde, som praksis ikke er.
Evidens er et produkt af adskillige forhold, men især af ønsket om at komme de
ulykkelige børnesager til livs og at vide med sikkerhed, hvad vi får for pengene
med færre ressourcer. Evidensbasering passer også godt ind i et styringsrationale
i kommunerne, der handler om at dokumentere og måle indsatser.
Der er en tendens til, at velfærdsinstitutioner i dag ikke måler på kvaliteten, men kun på antallet. Om børnesamtalen er afholdt, om undersøgelsen er gennemført, osv. Vi har fået bygget et stort kontrol- og registreringsparadigme op omkring praksis. Vi har lagt lag på lag af nye
regler, systemer og krav til indsatsen, som har vokset sig så stort, at
det er enormt svært at ændre.
Krav om at måle på kvantitet udgør sammen med stigende administration og et højt arbejdspres en dårlig cocktail.
Vi har alle en vis erkendelse af, at denne vej ender blindt,
men vi er i tvivl om, hvordan og hvad vi skal sætte i stedet.
Oplevelsen af, at vi bruger ressourcerne helt forkert, og at
indsatserne virker fremmedgørende er tiltagende.

leder

Socialrådgivernes faglighed og viden kan vise en ny vej.
Vi må gå fra evidensbasering til vidensbasering af det sociale arbejde. I
vidensbaseringen kan vi værdsætte alle vidensformer, og vi kan bruge
tilgangen til at videreudvikle og udforske vores fag. Vi må ﬁnde en balance mellem at arbejde i relationer og at dokumentere vores indsats.
Det vil tale til vores faglighed, og det er det engagement, som alle socialrådgivere har til fælles.

Med et vidensbaseret udgangspunkt kan alle socialrådgivere
komme med bud på, hvad der skaber kvalitet i socialt arbejde.
En sådan indfaldsvinkel kan i høj grad være med til at
forbedre arbejdsmiljøet, som er kritisk mange steder, og
det kan styrke vores faglige stolthed og identitet.
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